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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 

 

O Município de IOMERÊ, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, torna público que serão abertas as inscrições ao Concurso Público para ingresso no 
quadro permanente de servidores do MUNICIPIO DE IOMERÊ, aos cargos e respectivas vagas 
constantes deste Edital, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, art. 
37, II, combinado com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 43 de 15/05/2015 e 45 de 
15/05/2015, suas alterações e demais legislações atinentes, e de acordo com as seguintes 
disposições deste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será realizado sob responsabilidade do Município de Iomerê, com sede 
administrativa na Rua João Rech, nº 500 - Centro, Município de Iomerê, Estado de Santa 
Catarina mediante contrato celebrado com a empresa Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. 

1.2. O Concurso Público terá caráter classificatório e envolverá prova escrita, prova prática e 
prova de títulos, diferenciado por cargo.. 

1.3. Os cargos, áreas de atuação, habilitação profissional, atribuição, carga horária e número de 
vagas, seguem dispostos nos quadros abaixo: 

1.3.1. Cargos de Nível Superior (Grupo 01):  

Item Cargo(s) Habilitação Profissional Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento em 
R$ 

01 Assistente Social 
Curso Superior de Assistência Social, 
com registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 20 hs 1.938,29 

02 Contador 
Curso Superior em Ciências Contábeis, 
com registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 40 hs 4.100,00 

03 Controlador Interno 
Curso Superior de Direito, 
Administração, Ciências Econômicas, ou 
Ciências Contábeis. 

1 - 40 hs 2.500,00 

04 Enfermeiro 
Curso Superior de Enfermagem, com 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 40 hs 4.651,90 

05 Engenheiro Ambiental 
Curso Superior em Engenharia 
Ambiental, com registro no Conselho ou 
Órgão competente 

1 - 20 hs 2.536,10 

06 Farmacêutico 
Curso Superior em Farmácia, com 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 40 hs 2.791,15 

07 Fiscal de Tributos 
Curso Superior de Direito, 
Administração, Ciências Econômicas, ou 
Ciências Contábeis. 

1 - 20 hs 1.500,00 

08 Fisioterapeuta 
Curso Superior em Fisioterapia, com 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 20 hs 1.705,69 
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09 Fonoaudiólogo 
Curso Superior em Fonoaudiologia e 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

1 - 20 hs 1.594,12 

10 Médico Clinico Geral 
Curso Superior em Medicina, com 
registro no Conselho ou Órgão. 

CR - 40 hs 17.832,47 

11 Médico Veterinário 
Curso Superior em Medicina Veterinária, 
com registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

CR - 40 hs 4.419,31 

12 Nutricionista 
Curso Superior em Nutrição, com 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

1 - 30 hs 2.391,18 

13 Odontólogo 
Curso Superior em Odontologia, com 
registro no Conselho competente. 

CR - 40 hs 6.202,62 

14 Psicólogo 
Curso Superior em Psicologia, com 
registro no Conselho ou Órgão 
competente. 

1 - 30 hs 2.173,80 

15 
Técnico em Recursos 
Humanos 

Curso Superior de Direito, 
Administração, Ciências Econômicas, ou 
Ciências Contábeis. 

CR - 40 hs 3.500,00 

1.3.2. Cargos de Nível Superior (Grupo 02): 

Item Cargo(s) Habilitação Profissional Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento em 
R$ 

16 
Coordenador 
Pedagógico 

Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia, com especialização em 
coordenação. 

CR - 40 hs         2.636,06  

17 Orientador de Ensino 
Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia, com especialização em 
orientação. 

CR - 40 hs         2.953,96  

18 Professor Auxiliar 

Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia, com habilitação em 
educação especial, ou licenciatura plena 
em Pedagogia ou curso normal superior 
e certificado de cursos de formação 
continuada em educação especial com, 
no mínimo, 40 (quarenta) horas. 

2 - 20 hs         1.318,04 

19 

Professor de AEE 
(Atendimento 
Educacional 
Especializado) 

Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia, com habilitação em 
educação especial. 

1 - 40 hs         2.636,06  

20 Professor de Artes 
Curso superior de licenciatura plena em 
Artes. 

1 - 20 hs         1.318,03  

21 Professor de Ciências 
Curso superior de licenciatura plena em 
Ciências Biológicas ou Biologia. 

1 - 20 hs         1.318,03 

22 
Professor de Educação 
Física 

Curso superior de licenciatura plena em 
Educação Física. 

1 - 40 hs         3.636,06  

23 
Professor de Educação 
Física 

Curso superior de licenciatura plena em 
Educação Física. 

1 - 20 hs         1.318,03 

24 
Professor de Educação 
Infantil e Séries Iniciais 

Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

4 - 20 hs 1.318,03 
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25 
Professor de Educação 
Infantil e Séries Iniciais 

Curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

1 - 40 hs         2.636,06  

26 
Professor de Ensino 
Religioso 

Curso superior de licenciatura plena em 
Filosofia. 

1 - 10 hs 659,02  

27 Professor de Geografia  
Curso superior de licenciatura plena em 
Geografia. 

1 - 20 hs         1.318,03 

28 Professor de História 
Curso superior de licenciatura plena em 
História. 

1 - 20 hs         1.318,03 

29 
Professor de Língua 
Inglesa 

Curso superior de licenciatura plena em 
Letras – Inglês. 

CR - 30 hs         1.318,03 

30 Professor de Informática 
Curso superior de licenciatura plena em 
Informática ou  Bacharel em Informática 

1 - 20 hs         1.318,03 

31 
Professor de Língua 
Portuguesa 

Curso superior de licenciatura plena em 
Letras - Língua Portuguesa. 

1 - 20 hs         1.318,03 

32 
Professor de 
Matemática 

Curso superior de licenciatura plena em 
Matemática. 

1 - 20 hs         1.318,03 

33 Psicopedagogo 

Curso superior em Psicologia / 
Psicopedagogia e / ou curso de pós-
graduação – especialização lato sensu 
em Psicopedagogia. 

1 - 10 hs            800,00  

1.3.3. Cargos de Nível Médio ou Técnico (Grupo 01): 

Item Cargo(s) Habilitação Profissional Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento em 
R$ 

34 Agente Administrativo 
2º Grau Completo (Ensino Médio 
Completo) e Conhecimento em 
informática. 

CR - 40 hs 1.938,27  

35 Técnico Agrícola 

2º Grau Completo Profissionalizante 
(Ensino Médio Profissionalizante 
Completo) na área e Conhecimento de 
informática. 

CR - 40 hs 2.481,00  

36 
Técnico da Vigilância 
Sanitária 

2º Grau Completo Profissionalizante 
(Ensino Médio Profissionalizante 
Completo) na área e Conhecimento de 
informática. 

CR - 40 hs 1.705,69  

37 Técnico de Enfermagem 

2º Grau Completo Profissionalizante 
(Ensino Médio Profissionalizante 
Completo) na área e Conhecimento de 
informática. 

1 - 40 hs         1.850,00  

38 Técnico de Tributos 
2º Grau Completo (Ensino Médio 
Completo) e Conhecimento em 
informática. 

CR - 40 hs         2.558,54  

39 Técnico em Tesouraria 
2º Grau Completo (Ensino Médio 
Completo) e Conhecimento em 
informática. 

CR - 40 hs         3.500,00  

40 
Agente Comunitário de 
Saúde 

2º Grau Completo (Ensino Médio 
Completo) e Conhecimento em 
informática. 
Carteira Nacional de Habilitação “AB” 

7 - 40 hs         1.015,00  
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49 Técnico de Informática  
2º Grau Completo Profissionalizante e 
conhecimento em informática..  

1 - 20hs 1.450,00 

1.3.4. Cargos de Nível Médio ou Técnico (Grupo 02): 

Item Cargo(s) Habilitação Profissional Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento em 
R$ 

41 Assistente de Creche 
Diploma ou certificado de conclusão de 
curso de Ensino Médio, com formação 
preferencialmente em Magistério. 

5 - 40 hs         1.400,00  

1.3.5. Cargos de Nível Alfabetizado ou Fundamental Incompleto(Grupo Único): 

Item Cargo(s) Habilitação Profissional Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento em 
R$ 

42 
Agente de Serviços 
Gerais 

4ª Série do Ensino Fundamental. 2 - 40 hs         1.450,00  

43 Faxineiro 4ª Série do Ensino Fundamental. 2 - 40 hs         1.395,56 

44 Merendeira 4ª Série do Ensino Fundamental. 1 - 40 hs 1.395,56 

45 
Motorista de 
Ambulância 

4ª Série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação 
compatível (CNH “D”) 

2 - 40 hs         2.325,94  

46 Motorista de Caminhão 
4ª Série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação 
compatível (CNH “C”) 

2 - 40 hs         2.100,00  

47 Motorista de Ônibus 
4ª Série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação 
compatível (CNH “D”) 

1 - 40 hs         2.248,43  

48 
Operador de Máquinas - 
Nível I 

4ª Série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação 
compatível (CNH “D”). O servidor terá 
que dominar a operação das seguintes 
máquinas: pá carregadeira, 
retroescavadeira, minicarregadeira, 
miniescavadeira e trator de pneus e 
outros de pequeno porte. 

1 - 40 hs         1.850,00  

CR - Cadastro de Reserva 
Vagas PNE: Vagas Reservadas a Portadores de Necessidades Especiais (vide Item 9 do Edital); 

1.4. As atribuições e funções inerentes a cada cargo estão detalhadas no ANEXO IV. 

1.5. As taxas para inscrição no Concurso Público n.º 01/2015, obedecerão aos seguintes 
valores:  

 R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Superior; 

 R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de Nível Médio e Técnico; 

 R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de Nível Alfabetizado e Fundamental Incompleto; 

2. DA DIVULGAÇÃO 

2.1. A divulgação oficial do Edital de Concurso Público n.º 01/2015 será efetuada através de 
publicação nos seguintes locais: 
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2.1.1. O Edital na íntegra no DOM - Diário Oficial do Município, disponível na Rua João Rech, n.º 
500, Centro, Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina; no site oficial do Município: 
www.iomere.sc.gov.br, no site da empresa: www.nubesconcursos.com.br. 

2.1.2. A partir da homologação deste evento, todos os atos inerentes a convocação serão 
efetuados sob responsabilidade exclusiva do Município de Iomerê, observados os 
trâmites internos de contratação e legislação pertinente. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Para participar do Concurso Público N.º 01/2015 o candidato deverá inscrever-se e seguir 
estritamente as normas deste Edital que declara conhecer e concordar com todos os 
requisitos necessários a habilitação no cargo, bem como se compromete a acompanhar e 
tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados no 
DOM- diário oficial do município, no site oficial do município: www.iomere.sc.gov.br, no site 
da empresa: www.nubesconcursos.com.br, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.2. O candidato que se inscrever em cargo para o qual não cumpra os requisitos de habilitação, 
no momento de sua convocação, independente de seu desempenho nas provas realizadas, 
estará automaticamente desclassificado, não cabendo direito adquirido, tampouco se vier a 
obtê-los em prazos posteriores a sua convocação. 

3.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, através do site 
www.nubesconcursos.com.br, no período informado no Anexo III deste edital. 

3.4. São de inteira responsabilidade do candidato os dados informados no ato da sua inscrição, 
bem como o correto preenchimento do Requerimento de Inscrição e demais formulários 
exigidos para a participação no presente Concurso Público. 

3.4.1. Os dados informados na inscrição não poderão ser complementados ou alterados, salvo o 
endereço do candidato, cuja mudança deve ser comunicada via protocolo no Município 
de Iomerê, pelo próprio candidato. 

3.5. Para inscrever-se, o candidato deverá:  

3.5.1. Acessar o site www.nubesconcursos.com.br durante o período de inscrição, descrito no 
item 3.3 deste edital;  

3.5.2. Localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público do Município de Iomerê;  

3.5.3. Ler completamente o edital, preencher total e corretamente a ficha, e fazer a opção pelo 
cargo para o qual pretende concorrer, tendo certeza que cumpre todos os requisitos de 
habilitação, sob pena de desclassificação;  

3.5.4. Imprimir o boleto bancário;  

3.5.5. Efetuar o pagamento da inscrição através do boleto, autenticando-o em qualquer agência 
da rede bancária no valor da taxa de inscrição, até a data estabelecida no Anexo III.  

3.5.6. Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado na inscrição. Prestar atenção para o horário bancário.  

3.5.7. O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar sua inscrição nas 
dependências da Biblioteca Municipal Álvaro Maurina, situada na Rua João Rech, Centro – 
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Iomerê-SC, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 09h30min às 11h00 e das 
13h:30min as 16h:30min. 

3.5.8. O não pagamento da taxa de inscrição até o vencimento previsto no boleto implica na 
não efetivação da inscrição, com o consequente cancelamento desta. 

3.5.9. O simples pagamento da taxa de inscrição não garante ao candidato a realização da 
prova, devendo este acompanhar a sua homologação, mediante a publicação da 
“homologação provisória das inscrições”, prevista no Anexo III deste Edital, onde sua 
inscrição deve constar no rol dos “homologados”. 

3.5.10. Para a realização da prova, o candidato deverá emitir a “Ficha de Inscrição”, 
disponibilizada no site www.nubesconcursos.com.br a partir da data prevista no Anexo III 
para a publicação da “homologação provisória das inscrições”, emitida a partir da “Área 
do Inscrito”, disponível neste site, que irá conter todos os dados necessários para a 
realização da prova. 

3.5.11. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos do presente concurso 
público.  

3.5.12. O candidato que se inscrever em mais de uma área, terá a inscrição que efetuou o 
pagamento da taxa confirmada, cancelando a(s) outra(s) inscrição(ões). Efetuando o 
pagamento de mais de uma inscrição, será deferida apenas a sua última inscrição.  

3.6. Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois o valor, 
uma vez recolhido, não será restituído em hipótese alguma.  

3.7. A Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. e o Município de Iomerê não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições não efetivadas por falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência dos dados ou a impressão dos documentos solicitados. 

3.8. A adulteração de qualquer documento ou a não veracidade de qualquer informação 
apresentada, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da inscrição do 
candidato e na anulação de todos os atos que tenha praticado. 

3.9. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização 
das provas deverá solicitá-lo, por escrito no ato de inscrição, encaminhando o requerimento 
via e-mail para iomere@nubesconcursos.com.br, indicando claramente quais os recursos 
especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.), com o preenchimento do Anexo II. 

3.10. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá solicitar por escrito, no ato da inscrição, encaminhando a solicitação via e-mail para 
iomere@nubesconcursos.com.br, com o preenchimento do Anexo II e levar acompanhante 
que permanecerá em sala reservada para essa finalidade. 

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

3.12. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão deferidas e 
homologadas pela autoridade competente. 
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3.13. O ato de homologação e a lista das inscrições não homologadas serão divulgados conforme 
cronograma do Anexo III, no site oficial do Município, no endereço eletrônico 
www.iomere.sc.gov.br e no site www.nubesconcursos.com.br, bem como será afixado, em 
local visível, no Município de Iomerê, com os nomes dos candidatos habilitados a fazer a 
prova escrita, em ordem alfabética. 

3.14. O candidato que tiver sua inscrição indeferida terá prazo para interpor recurso, após a 
publicação, que se dará por meio de requerimento disponibilizado, junto com as instruções 
de protocolo, no sítio www.nubesconcursos.com.br. 

3.15. O Município de Iomerê, por intermédio da empresa organizadora, quando for o caso, 
procederá à correção e divulgará o resultado no site do Município e da empresa 
organizadora, no prazo estabelecido no Anexo III. Findo o prazo de recurso, as inscrições 
serão automaticamente homologadas, dando-se início ao processo de seleção. 

3.16. Ficam isentos do pagamento do preço público para inscrição no Concurso Público 01/2015 
da Prefeitura Municipal de Iomerê os candidatos doadores de sangue e os candidatos de 
condição hipossuficiente atendidas as condições estabelecidas nos itens seguintes: 

3.16.1. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto neste item, somente a doação 
de sangue promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado 
ou por Município.  

3.16.2. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação 
de documento expedido pela entidade coletora, juntamente com o requerimento de 
isenção preenchido (Anexo V), que deverá ser remetida via postal, através do serviço de 
Sedex, até o último dia previsto no Anexo III, enviando a documentação abaixo disposta 
para o endereço: NUBES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - Aos cuidados da comissão do 
Concurso Público de Iomerê - Rua Timbó, n.º 301 - Sala 601 - Bairro Victor Konder - 
Blumenau/SC - CEP: 89012-180.  

3.16.3. O documento previsto no subitem anterior, deverá discriminar o número e a data em que 
foram realizadas as doações, não podendo ser inferiores a três (03) vezes nos doze (12) 
meses imediatamente anteriores à abertura do edital do Concurso.  

3.16.4. O candidato que requerer o benefício deverá inscrever-se normalmente no Concurso 
Público entretanto se deferida a isenção não precisará pagar o boleto bancário. 

3.16.5. A comprovação da condição de hipossuficiente será feita através da fotocópia do 
comprovante de renda (contracheque) ou pela declaração escrita de que se encontre 
desempregado acompanhado de fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho da 
Previdência Social - CTPS, especificamente das anotações dos contratos de trabalho, e 
apresentar cópia do número de Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico do 
Governo Federal; bem como, informando que é membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto nº. 6.135, de 2007. 

3.16.6. A Solicitação de Isenção deverá ser realizado no momento da Inscrição através do 
preenchimento do Requerimento de Isenção (Anexo V), devendo ser protocolado no 
Município de Iomerê, até no prazo final definido no Anexo III deste Edital. 
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3.16.7. A relação das isenções deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.nubesconcursos.com.br, devendo o candidato verificar o deferimento ou não, na 
data prevista no Anexo III. 

3.16.8. O Candidato que tiver a sua solicitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDA, 
poderá impetrar recurso contra o Indeferimento da Solicitação de Isenção, efetuando o 
preenchimento do recurso administrativo, disponibilizado no endereço eletrônico 
www.nubesconcursos.com.br, efetuando o seu protocolo no prazo previsto no Anexo III, 
remetendo via e-mail para iomere@nubesconcursos.com.br. 

3.16.9. A Nubes Tecnologia e Serviços apreciará o recurso e emitirá o seu parecer até a data 
prevista no Anexo III, republicando a lista de candidatos isentos nesta mesma data. 

3.16.10. Caso o Candidato tenha seu recurso indeferido, ele deverá acessar o endereço 
eletrônico www.nubesconcursos.com.br, imprimir a 2ª via do Boleto Bancário até o 
ultimo dia das inscrições, para efetuar o pagamento da sua inscrição, observando o 
horário bancário. 

3.16.11.  A constatação de falsidade do comprovante de renda ou da declaração referidos no 
item anterior, além das sanções penais cabíveis, importará na exclusão do candidato do 
presente processo, sem prejuízo da obrigatoriedade de arcar com o pagamento da taxa 
devida. 

3.17. É de única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 
deste Concurso Público através de veiculação no DOM- diário oficial do município e nos 
endereços eletrônicos www.iomere.sc.gov.br e www.nubesconcursos.com.br. 

4. DATA E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

4.1. As provas para os cargos que trata este edital serão realizadas na data prevista no Anexo III, 
em local a ser definido e publicado, com ampla divulgação nos meios especificados no item 
2.1. 

4.2. O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado, 
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, seu documento oficial de 
identificação com foto e seu comprovante de inscrição.  

4.3. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, sua folha de respostas 
assinada e o caderno de provas.  

4.4. As provas objetivas terão a duração conjunta de 03 (três) horas, incluindo o tempo de 
marcação na folha de respostas.  

4.5. O candidato somente poderá deixar o local da prova 30 (trinta) minutos após o seu início.  

4.6. Em hipótese alguma será permitido ao candidato:  
a) Prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identidade que contenha, no mínimo, 

retrato, filiação e assinatura.  
b) Prestar prova sem que seu pedido de inscrição esteja previamente confirmado.  
c) Ingressar no estabelecimento de exame, após o horário estipulado.  
d) Prestar provas fora do horário ou espaço físico predeterminados.  

4.7. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em 
qualquer local de prova.  
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4.8. Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, sendo esta em etapa única, conforme 
horário estabelecido neste edital; o candidato ausente, por qualquer motivo, será eliminado 
do Concurso Público. 

4.9. Após ser identificado e instalado em seu local de prova, o candidato não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou leitura, enquanto aguarda o início das provas.  

4.10. Durante as provas não serão permitidas quaisquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, 
calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, 
Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou similar.  

4.11. Os telefones celulares, pagers e quaisquer outros aparelhos de comunicação deverão 
permanecer desligados durante todo o tempo de realização das provas, do contrario o 
candidato que infringir esta determinação será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 

4.12. Será também, eliminado do Concurso Público o candidato que incorrer nas seguintes 
situações:  
a) Deixar o local de realização da prova sem a devida autorização.  
b) Tratar com falta de urbanidade, examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.  
c) Proceder de forma a tumultuar a realização das provas.  
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio.  
e) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros.  
f) Deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações cedidas.  

4.13. Em nenhuma hipótese haverá substituição de folha de respostas, por erro do candidato.  

5. DAS PROVAS  

5.1. Serão considerados aprovados, os candidatos que obterem, no mínimo, 5,00 (cinco) pontos.  

5.2. Para os cargos de que trata este edital, a avaliação deste Concurso Público constará de prova 
escrita objetiva, prova prática e prova de avaliação de títulos, variando de acordo com os 
cargos ofertados.  

5.2.1. Para os cargos de Nível Superior (Item 1.3.1 - Grupo 01) e Nível Médio ou Técnico (Item 
1.3.3 - Grupo 01), será aplicada prova escrita objetiva de caráter eliminatório e 
classificatório.  

5.2.1.1. Esta prova terá 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, com alternativas de “A” a 
“D”, sendo 20 de Conhecimentos Gerais (Gerais, Atualidades, Português, Matemática e 
Informática Básica) e 20 de conhecimentos específicos distribuídos e avaliados 
conforme tabela abaixo:  

PROVA ESCRITA E OBJETIVA 
Matéria  Número de 

questões 
Valor por 
questão 

Valor total  

Conhecimentos específicos  20 0,30 6,00 

Conhecimentos gerais e atualidades  05 0,20 1,00 

Português 05 0,20 1,00 

Matemática 05 0,20 1,00 

Informática Básica 05 0,20 1,00 

Valor total da prova escrita:  10,00 
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5.2.2. Para os cargos de nível superior (Item 1.3.2 - Grupo 02) e nível médio ou técnico (Item 
1.3.4 - Grupo 02), serão aplicadas prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória) e 
prova de análise de títulos (classificatória).  

5.2.2.1. A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, com 
alternativas de “A” a “D”, sendo 20 de Conhecimentos Gerais (Gerais, Atualidades, 
Português, Matemática e Informática Básica) e 20 de conhecimentos específicos 
distribuídos e avaliados conforme tabela abaixo:  

PROVA ESCRITA E OBJETIVA 

Matéria  Número de 
questões 

Valor por 
questão 

Valor total  

Conhecimentos específicos  20 0,30 6,00 

Conhecimentos gerais e atualidades  05 0,20 1,00 

Português 05 0,20 1,00 

Matemática 05 0,20 1,00 

Informática Básica 05 0,20 1,00 

Valor total da prova escrita:  10,00 

5.2.2.2. A prova de títulos será composta pela avaliação dos diplomas e/ou certificados, sendo 
atribuídos pontos, como segue especificado: 

PROVA DE TÍTULOS 

FORMAÇÃO Pontos por Título Pontuação Máxima 

Doutorado 1,0 ponto 1,0 

Mestrado 0,5 pontos 0,5 

Pós-Graduação na Área Concluída 0,3 pontos 0,3 

Cursos de aperfeiçoamento na área de 
Educação, realizados entre Janeiro de 
2012 a junho de 2015 

0,05 para cada 50 horas concluídas. 
O limite de horas de a ser validado 
é de até 200h 

0,2 

5.2.2.3. A nota da prova de títulos será o número de pontos obtidos segundo as tabelas expostas 
no item anterior.  

5.2.2.4. A nota da prova de títulos será somada a da prova escrita, sendo contados apenas para 
efeito de “classificação” e não de “aprovação”.   

5.2.2.5. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados com nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco) na prova escrita.  

5.2.2.6. A classificação final do candidato será obtida por meio da seguinte fórmula:  

CLASSIFICAÇÃO = NPE + NPT 

Onde: NPE = nota da prova escrita; NPT = nota da prova de títulos 

5.2.2.7. Serão pontuados como títulos, Certificados em papel timbrado da instituição, contendo 
assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste a 
conclusão do curso. 

5.2.2.8. Os candidatos deverão efetuar os seguintes procedimentos para a apresentação dos 
títulos: 
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5.2.2.8.1. Preencher o Anexo X, numerando e ordenando corretamente os títulos a serem 
apresentados. 

5.2.2.8.2. Todos os documentos referentes à avaliação de títulos deverão ser apresentados em 
CÓPIAS frente e verso, AUTENTICADAS em Serviço Notarial e de Registros (Cartório de 
Notas). 

5.2.2.8.3. Todas as folhas deverão ser paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5,..5/5), de acordo com a 
ordem do título preenchido no formulário de avaliação de títulos. 

5.2.2.8.4. Os títulos devem ser acomodados em envelopes identificados com o NOME DO 
CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO e CARGO, juntamente com o “comprovante 
provisório de inscrição”, emitido na “área do inscrito”, após a efetivação da sua 
inscrição. 

5.2.2.8.5. O envelope contendo o formulário de avaliação de títulos devidamente preenchido e 
assinado, junto com as cópias dos títulos deverão ser entregues via postal, através do 
serviço de Sedex, até o último dia previsto para as inscrições, enviando a 
documentação para o endereço: NUBES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - Aos 
cuidados da comissão do Concurso Público de Iomerê - Rua Timbó, n.º 301 - Sala 601 - 
Bairro Victor Konder - Blumenau/SC - CEP: 89012-180. 

5.2.2.8.6. Não serão considerados títulos apresentados, por qualquer outra forma, ou sem o 
devido acondicionamento em envelopes, ou sem o devido preenchimento do 
formulário de avaliação de títulos, ou sem a identificação do comprovante provisório 
de inscrição, ou ainda fora do prazo determinado nos itens anteriores. 

5.2.3. Para os cargos de Nível Alfabetizado (Item 1.3.5 - Grupo Único), serão aplicadas prova 
escrita objetiva (eliminatória e classificatória) e prova prática (eliminatória e 
classificatória).  

5.2.3.1. A prova escrita objetiva terá 20 (vinte) questões, de múltipla escolha, com alternativas 
de “A” a “D”, sendo de Conhecimentos Gerais (Gerais, Atualidades, Português, 
Matemática e Informática Básica), avaliados conforme tabela abaixo:  

PROVA ESCRITA E OBJETIVA 

Matéria  Número de 
questões 

Valor por 
questão 

Valor total  

Conhecimentos gerais e atualidades  10 0,50 5,00 

Português 05 0,50 2,50 

Matemática 05 0,50 2,50 

Valor total da prova escrita:  10,00 

5.2.3.2. A prova prática de caráter aprobatório e classificatório, constará de demonstração 
prática da habilidade do candidato, necessária ao desempenho de suas funções 
conforme definido no Anexo IV do Edital e seguirá critérios pré estabelecidos inerentes 
a função. 

5.2.3.3. A prova prática será convocada após a finalização de todos os recursos inerentes a 
prova escrita objetiva, junto com a publicação do gabarito oficial, conforme cronograma 
previsto no Anexo III deste Edital. 
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5.2.3.4. Somente serão convocados para a realização da prova prática, os candidatos 
aprovados com nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na prova escrita. 

5.2.3.5. Para os cargos de Motorista de Ambulância (cargo 45), Motorista de Caminhão (cargo 
46) e Motorista de Ônibus (cargo 47) será aplicada a prova prática por desconto de 
infrações / eventos ocorridos, partindo da nota máxima, conforme disposto no Anexo IX 
deste Edital.  

5.2.3.6. Para a realização da prova, os candidatos devem apresentar a Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH, na categoria exigida na habilitação ao cargo, dentro de seu prazo de 
validade, conforme Lei 9.503/97 - Código Brasileiro de Trânsito. A não apresentação 
deste documento - CNH, implica no impedimento de realização da prova e 
consequente eliminação do candidato. 

5.2.3.7. Para os demais cargos serão aplicados e atribuídas notas, aos critérios definidos no 
Anexo VIII. 

5.2.3.8. Somente serão aprovados na prova prática, os candidatos com nota igual ou superior 
a 5,0 (cinco). 

5.2.3.9. A classificação final do candidato será obtida por meio da seguinte fórmula:  
CLASSIFICAÇÃO = (NPE x 0,4) + (NPP x 0,6) 

Onde: NPE = nota da prova escrita, com peso 4; NPP = nota da prova prática, com peso 6; 

5.2.3.10. A nota final, obtida através do item anterior, tem efeito apenas de “classificação” e 
não de “aprovação”. 

5.2.3.11. A critério da Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. todas as provas práticas podem ser 
filmadas, com o uso das imagens para eventual análise de recurso, ficando desde já 
autorizada a filmagem e uso das imagens para este fim. 

5.3. Os conteúdos programáticos das provas escritas compreendem todas as atividades 
inerentes ao cargo, além do exposto no Anexo I deste Edital. 

5.4. No preenchimento do cartão de respostas, será atribuída a nota 0 (zero) à(s) questão(ões) 
da prova objetiva que: 

a) contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 
b) contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada; 
c) não estiver(em) assinalada(s) a(s) resposta(s); 
d) for(em) preenchida(s) fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

5.5. Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate para fins de classificação: 

5.5.1. Ocorrendo empate na classificação, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no 
parágrafo único do Artigo 27 da Lei Federal Nº 10.741/03, para os candidatos que se 
enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo 1º da mencionada lei (possuírem 
60 anos completos ou mais). 

5.5.2. Para os candidatos que não estão ao amparo do Item anterior, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que obtiver, quando houver: 
a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos do Cargo. 
b) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa. 
c) Maior número de acertos na prova de Matemática. 
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais. 
e) Maior idade. 
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5.5.3. Para efeito da aplicação das normas do presente Edital será considerada a idade do 
candidato no dia da aplicação da prova escrita, de acordo com o cargo para o qual se 
candidatou. 

5.5.4. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio público. 

6. DIVULGAÇÃO DO GABARITO E RECURSOS  

6.1. O gabarito provisório da prova escrita objetiva será divulgado no 1º dia útil posterior ao da 
aplicação da prova, no DOM- diário oficial do município, no site  www.iomere.sc.gov.br e no 
site www.nubesconcursos.com.br, conforme previsto no Item 2.1 deste Edital. 

6.2. Quanto ao gabarito divulgado, caberá pedido de recurso, desde que devidamente 
fundamentado, protocolado junto a Comissão Especial, no prazo máximo previsto no Anexo 
III deste Edital, com o preenchimento completo do formulário de recurso disposto no site 
www.nubesconcursos.com.br e no Anexo VI deste Edital.    

6.3. O recurso deverá ser protocolado por uma das formas abaixo dispostas: 
I. Diretamente no site www.nubesconcursos.com.br , através da área do inscrito, em 

ambiente restrito, na opção “Recursos”, preenchendo o formulário disponível; 

II. Enviado diretamente para o e-mail iomere@nubesconcursos.com.br, com as 
especificações abaixo dispostas; 

III. Via postal, através do serviço de Sedex, até o último dia previsto para o recurso, 
enviando a documentação abaixo disposta para o endereço: NUBES TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA - Aos cuidados da comissão do Concurso Público de Iomerê - Rua Timbó, 
n.º 301 - Sala 601 - Bairro Victor Konder - Blumenau/SC - CEP: 89012-180. 

Em qualquer das formas de protocolo o recurso deve conter: 

1) Nome do candidato;  

2) Número de inscrição;  

3) Número do documento de identidade;  

4) Cargo para o qual se inscreveu;  

5) A questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  

6) A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso;  

7) Preenchimento completo do formulário de recurso - Anexo VI do Edital;  

8) As referências utilizadas no embasamento, seguindo o padrão da ABNT (NBR 6023).  

6.3.1. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente e se pago o 
preço público de preparo. 

6.3.2. O preço público instituído para recurso de revisão de provas em Concurso Público, 
corresponde a 50% (cinquenta por cento) daquele estabelecido para a inscrição do 
candidato, por questão. Será emitido boleto bancário ou ainda fornecida conta corrente 
para o recolhimento destes valores. 

6.3.3. O pagamento do preço público para recurso de revisão de provas é condição 
indispensável para conhecimento do recurso, ficando a cargo do recorrente seu 
recolhimento antes do protocolo do recurso, bem como sua comprovação junto às razões 
de recurso. 
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6.3.4. Sendo o parecer do recurso favorável ao candidato, acarretando em mudança de gabarito 
ou cancelamento de questão, o valor será restituído em até 5 (cinco) dias da publicação 
do extrato de recursos, com o seu deferimento. 

6.4. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado 
um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração, e os mesmos deverão 
conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada 
e também as referências, no padrão citado no item 6.3, também sob pena de sua 
desconsideração. 

6.5. Recursos não fundamentados, sem o recolhimento do preço público ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Banca Examinadora constitui última 
instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra 
autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 

6.6. As respostas dos recursos poderão ser publicadas no site da empresa, ou direcionadas 
diretamente ao candidato por e-mail ou ainda disponibilizados na área restrita. 

6.7. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação equivalente a 
questão anulada será rateada entre as demais questões do grupo (português, matemática, 
informática básica, conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos), majorando em 
igual proporção as questões válidas.  

7. RESULTADO  

7.1. A relação com a classificação dos candidatos aprovados será publicada até a data prevista 
no Anexo III deste Edital, através de publicação no DOM- diário oficial do município, no site 
www.iomere.sc.gov.br, no site www.nubesconcursos.com.br, não sendo fornecida a 
classificação por telefone.  

7.2. Quanto à classificação divulgada, caberá pedido de recurso, desde que devidamente 
fundamentado, à Comissão Especial, com o preenchimento completo do formulário de 
recurso disposto no site www.nubesconcursos.com.br e no Anexo VII deste Edital, no prazo 
máximo estabelecido no Anexo III deste Edital.  

7.3. As respostas dos recursos poderão ser publicadas no site da empresa, ou direcionadas 
diretamente ao candidato por e-mail ou ainda disponibilizados na área restrita. 

7.4. Os recursos relativos a classificação provisória serão apreciados sem qualquer recolhimento 
de taxa de preparo. 

7.5. Após análise dos recursos será publicado o resultado oficial no DOM- diário oficial do 
município, no site www.iomere.sc.gov.br , no site www.nubesconcursos.com.br. 

7.6. 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, 
obedecido aos critérios de desempate definidos neste Edital. 

7.7. A Comissão Municipal Coordenadora do Concurso Público constitui‐se em última instância 
para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões. Não caberão, recursos ou 
revisões adicionais. 
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8. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

8.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no item 1.3 deste Edital. 

8.2. O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado no Departamento Pessoal do 
Município de Iomerê durante todo o período de validade do Concurso Público, sob pena de 
perda da classificação.  

8.3. O candidato aprovado perderá o direito a nomeação nos seguintes casos: 
a) Não comparecendo no prazo estipulado para assumir o cargo; 
b) Desistir formalmente da vaga. 

8.3.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de 
Iomerê, obedecendo a ordem de classificação.  

8.3.2. O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá acompanhar através dos 
meios de comunicação da administração municipal, os dias das escolhas de vagas para o 
qual se inscreveu. 

8.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pela internet, por meio do site 
www.iomere.sc.gov.br, ou qualquer outro meio de divulgação definido pela Comissão do 
Concurso Público a publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso Público, 
inclusive alterações que porventura ocorram durante o Concurso Público. 

8.5. Não será permitida troca de vagas entre os candidatos.  

9. DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

9.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso 
Público, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, num percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas para cada 
cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

9.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 9.1 deste Edital resultar em número 
fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente. 

9.3. Os cargos contemplados e o número de vagas reservadas a portadores de necessidades 
especiais, estão listados no Item 1.3 deste Edital; 

9.4. Os cargos não contemplados com vaga reservada para portadores de necessidades 
especiais, em função do número de vagas, o primeiro candidato classificado no Concurso na 
lista especial dos candidatos inscritos para as vagas reservadas, será nomeado para ocupar a 
20ª (vigésima) vaga aberta. O segundo classificado no Concurso na listagem especial ocupará 
a 40ª (quadragésima) vaga aberta e assim sucessivamente, obedecida a ordem de 
classificação na listagem especial e o prazo de validade do concurso. 

9.5. O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas oferecidas no 
cargo escolhido, utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, não 
puder ser nomeado através de sua classificação na lista geral. 
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9.6. Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela enquadrada nas categorias 
previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração. 

9.7. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e 
marcar a opção “Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar via postal, através 
do serviço de Sedex, para: NUBES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - Aos cuidados da 
comissão do Concurso Público de Iomerê - Rua Timbó, n.º 301 - Sala 601 - Bairro Victor 
Konder - Blumenau/SC - CEP: 89012-180., até o último dia previsto para as inscrições, os 
seguintes documentos: 

a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a 
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.  

b) requerimento solicitando vaga especial (conforme modelo do Anexo II deste Edital), constando: b1) 
o tipo de deficiência; b2)a necessidade de condição especial, prova especial, se for o caso (conforme 
modelo do Anexo II deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e 
serão examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

9.8. O candidato portador de necessidades especiais participará da seleção em igualdade de 
condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, 
horário e local de realização das provas, obedecidos aos procedimentos neste Edital. 

9.9. Para solicitar qualquer tipo de atendimento diferenciado durante a realização da prova, 
deve ser efetuado o procedimento descrito no item 3.9 deste edital. 

9.10. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais 
que deixarem de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as 
relacionadas aos documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como 
portador de necessidades especiais, integrando a lista única de candidatos. 

9.11. Tendo sido aprovados no Concurso Público os portadores de necessidades especiais serão 
submetidos a Perícia Medica Oficial para comprovação da deficiência informada pelo 
candidato no ato de seu exame admissional e de sua compatibilidade com o exercício das 
atribuições do cargo. 

9.12. Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores 
de necessidades especiais, o candidato cuja deficiência assinalada no ato da inscrição não 
seja constatada ou não seja compatível com o exercício das atribuições do cargo, passando 
a compor apenas a lista de classificação geral final. 

9.13. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos 
demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 

10. DO CHAMAMENTO E DA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

10.1. O chamamento dos candidatos aprovados dar-se-á por intermédio do Edital afixado na 
sede administrativa do Município de Iomerê e divulgação no site do município, e DOM- 
diário oficial do município. Os candidatos aprovados serão admitidos, obedecendo-se 
rigorosamente a ordem de classificação obtida. 
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10.2. Os candidatos aprovados serão admitidos, obedecendo-se rigorosamente a ordem de 
classificação obtida. 

10.2.1. Para fins de admissão serão exigidos dos candidatos os seguintes documentos: 
a) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de nomeação; 
b)  Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
c) Cópia do documento de identidade; 
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia da Certidão de Casamento, se houver; 
f) Cópia do Certificado de Reservista ou equivalente (para candidatos do sexo masculino); 
g) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação; 
h) Apresentar declaração de bens, conforme legislação vigente; 
i) Declaração negativa de acumulação de emprego público ou de condição de acumulação amparada pela 

Constituição Federal; 
j) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
k) Comprovante da escolaridade e experiência exigida para o cargo, conforme habilitação exigida; 
l) Comprovação de estar regularmente registrado no respectivo conselho profissional; 
m) Ter aptidão física para o exercício das atribuições da função, comprovada por exame médico pré-admissional; 
n) Comprovante de residência; 
o) Fotografia 3 x 4; 
p) Certidão de nascimento dos dependentes; 
q) Ter aptidão física para o exercício das atribuições da função, comprovada com apresentação dos seguintes 

exames: 

 Avaliação Cardiológica; 

 Avaliação Neurológica; 

 RX Tórax; 

 RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas; 

 Hemograma; 

 VDRL; 

 ABO RH; 

 Glicemia 

 Ex. Quat. Urina 

 EPF; 

 Avaliação Audiométrica. 

10.2.2. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item acima 
impedirá a admissão do candidato e o mesmo será eliminado do Concurso Público. 

10.2.3. Os candidatos que forem considerados inaptos quando da realização do exame médico  
pré-admissional, ou que não se sujeitarem à realização do mesmo, serão eliminados do 
Concurso Público. 

10.2.4. O candidato que, convocado para a admissão, recusar, deixar de assumir a vaga ou não 
atender qualquer pré-requisito deste Edital será considerado desclassificado do Concurso 
Público. 

10.3. Caso o candidato admitido para assumir o cargo não preencha os requisitos para a posse, 
ou por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, a Administração da Prefeitura 
Municipal de Iomerê convocará o próximo candidato classificado, seguindo a ordem final 
de classificação para o respectivo cargo. 

10.4. Na hipótese de desistência do candidato, notificado para tomar posse do cargo ou 
emprego, o mesmo deverá assinar declaração desistindo da vaga. O candidato não se 
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manifestando no prazo de 15 (quinze) da convocação, considerar-se-á desistência tácita, 
sendo convocado o próximo classificado. 

11. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 

11.1. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) ano, contado da homologação do resultado, 
podendo ser prorrogado por igual período, por necessidade da administração municipal. 

11.2. 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 
Iomerê, 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.  

12. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

12.1. Delega-se competência à Nubes Tecnologia e Serviços Ltda., como banca executora deste 
concurso, para:  

a) Receber e processar as inscrições;  
b) Emitir os documentos de homologação das inscrições;  
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas, práticas e de análise de títulos; 
d) Apreciar todos os recursos previstos neste edital;  
e) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
f) Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;  
g) Atuar em conformidade com as disposições deste edital; 
h) Responder, em conjunto com o município de Iomerê eventuais questionamentos de ordem judicial e/ou 

recomendação ministerial.  

12.2. A fiscalização e supervisão do certame está a cargo da Comissão Municipal de Concurso 
Público, devidamente nomeada para esse fim.  

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

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova escrita, a lista de classificados e decisões 
resultantes de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Concurso Público, serão 
publicados no DOM - Diário Oficial do Município,  e nos sítios www.iomere.sc.gov.br e 
www.nubesconcursos.com.br. 

13.2. O candidato classificado durante a vigência deste Edital deverá manter seu endereço e 
número telefônico atualizados. 

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

13.4. O Concurso Público ficará sob responsabilidade da Empresa contratada, com posterior 
divulgação no DOM - Diário Oficial do Município, no site do Município: 
www.iomere.sc.gov.br, no site da empresa: www.nubesconcursos.com.br, até a 
homologação do evento. 
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13.5. Fica assegurada a fiscalização do processo, em todas as suas fases, pelas entidades 
interessadas. 

13.6. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
circunstâncias que serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado. 

13.7. Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público do Município de Iomerê e da Nubes 
Tecnologia e Serviços Ltda., de acordo com a legislação vigente. 

13.8. O Município de Iomerê e a Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. 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.nubesconcursos.com.br. 

13.9. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da realização 

das provas; 
b) For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por 

escrito ou por qualquer outra forma; 
c) For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou 

for responsável por falsa identificação pessoal; 
d) Ausentar-se da sala de prova, em descumprimento ao disposto no presente Edital; 

13.10. O candidato que possuir outra função ou emprego em órgão da Administração Direta ou 
Indireta, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações 
mantidas pelo Poder Público, deverá adequar-se ao disposto no art. 37, XVI e XVII da 
Constituição Federal, antes de assumir sua função no Município. 

13.11. Para todos os casos que envolvem a remessa de documentos para a empresa organizadora, 
será considerado, para efeitos de protocolo, a data de postagem do objeto. 

13.12. O Cônjuge, companheiro(a) ou parente – consanguíneos (em linha reta ou colateral, até o 
quarto grau) ou por afinidade (em linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o 
segundo grau) – de qualquer candidato não poderá servir: 

a) Na banca elaboradora de prova para o cargo no qual estiver inscrita a pessoa que deu causa ao impedimento; 
b) Como fiscal, na sala ou em ala em que estiver realizando a prova. 

13.13. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
caracterizando óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas 
e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do 
Concurso Público os registros eletrônicos a ele referentes. 

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

13.15. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I - Conteúdos Programáticos das Provas Escritas. 
b) Anexo II - Requerimento de Condição Especial para Realização de Prova. 
c) Anexo III - Cronograma do Concurso Público. 
d) Anexo IV - Atribuições Inerente aos Cargos 
e) Anexo V - Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição 
f) Anexo VI - Formulário de Recurso de Questão (Gabarito) 
g) Anexo VII - Formulário de Recursos Diversos 
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h) Anexo VIII - Itens de Avaliação da Prova Prática 
i) Anexo IX - Itens de Avaliação da Prova Prática de Motorista 
j) Anexo X - Formulário de Avaliação de Títulos 

13.16. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Iomerê/SC, 29 de Setembro de 2015.  
 

 

LUCIANO PAGANINNI 
Prefeito do Município de Iomerê  
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Assuntos de interesse geral nas esferas: Municipal, Estadual e Nacional, Internacional, amplamente veiculados na 
imprensa escrita e/ou falada (jornais, revistas, rádio, televisão e/ou sites na internet). Notícias locais, nacionais e 
internacionais veiculadas nos seguintes meios de comunicação: Revistas: Veja, Época, Exame. Jornais: Jornal de Santa 
Catarina, A Notícia, Diário Catarinense, Jornal Nacional. Internet: site das revistas e dos jornais citados anteriormente 
e de atualidades (UOL, Terra, Globo, ClicRBS e similares). História do Município de Iomerê,  www.iomere.sc.gov.br, 
História do Brasil e História de Santa Catarina. Informática básica. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA (COMUM A TODOS OS CARGOS, QUANDO REQUERIDO) 
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. 
Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas Operacionais Microsoft Windows XP e Windows 7 e 
superiores. Teclas de Atalho do Windows e de seus aplicativos. Aplicativos do Microsoft Office 2007 e superiores. 
Navegador Internet Explorer 9 e superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou superior. Navegador Mozilla 
Firefox versão 38 ou superior. Noções de segurança na internet. Noções sobre correio eletrônico. História da 
Informática. 
 

PORTUGUÊS - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E ALFABETIZADO 
Ortografia a nível fundamental; Gramática a nível Fundamental; Leitura e interpretação de textos; Ortoépia, prosódia; 
Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Pontuação; Divisão silábica; Acentuação 
tônica e gráfica (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Semântica: denotação e conotação; 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; ambiguidade; Classes de palavras: identificação e flexões; Sintaxe: 
termos das orações; orações coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Crase; Colocação pronominal; Verbos; Conjugação verbal; Figuras de Linguagem; Correspondência de segmentos 
falados com os segmentos escritos da Língua Portuguesa; Textos separando as palavras; Divisão de texto escrito em 
frases, usando letras maiúsculas e sinais de pontuação adequadamente; Conhecimento sobre as regularidades 
ortográficas e as irregularidades das palavras; 

 

MATEMÁTICA - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E ALFABETIZADO 
Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade de conjuntos. Partição de 
conjuntos. Operações com conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Sistemas de Numeração. 
Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 
e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores 
(Sequencias, divisor ou fator, fatoração, critérios de divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. 
Decomposição em fatores primos. MDC E MMC. Problemas envolvendo números naturais. Números Inteiros: 
Conceito. Ordenação. Comparação. Módulo. Operações com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números inteiros. Problemas envolvendo números 
inteiros. Números Racionais: Conceito. Frações e números decimais. Dízimas periódicas simples e compostas. 
Equivalência. Ordenação. Comparação. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz 
quadrada). Expressões numéricas com números racionais. Problemas envolvendo números racionais. Números 
Irracionais. Números Reais: Conceito. Representações na reta. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números reais. Problemas envolvendo números reais. 
Potências de 10 e Notação Científica. Razões e Proporções. Porcentagem. Juros. Noções de estatísticas e 
probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e chances. Lógica: Quantificadores. 
Sentenças e Proposições. Equivalência de proposições. Proposições condicionais e bicondicionais. O uso dos 
conectivos, a negação, a conjunção e a disjunção. Grandezas e Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo. Equações de 1° e 2° graus: Resoluções de equações. Resoluções de problemas envolvendo equações. 
Sistemas de equações e inequações. Funções: A noção de função. A função como relação entre dois conjuntos. 
Domínio e imagem de uma função. Função de 1° e 2° graus: Conceito. Gráficos. Zeros ou raízes. Análise dos gráficos. 
Domínio e Imagem. Cálculo Algébrico: Fatoração. Expressões algébricas. Valor numérico. Produtos Notáveis. 
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Simplificação de frações algébricas. MMC e MDC. Polinômios e suas operações. Geometria Plana: Noções 
Fundamentais. Ângulos. Polígonos. Perímetro. Áreas das principais figuras planas. Congruência. Semelhança. Relações 
Métricas e Razões Trigonométricas de um Triângulo Retângulo. Círculo e Circunferência (comprimento da 
circunferência e de arcos. Área de círculo), Raciocínio lógico.  

 

PORTUGUÊS - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
Ortografia a nível Médio; Gramática a nível Médio; Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas. Funções da 
linguagem. Tipos e gêneros de texto. Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo 
Acordo Ortográfico): emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação. 
Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos mórficos e 
processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações coordenadas e 
subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; 
sinonímia, antonímia, homonímia e parônima; polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem. Incorpora também 
todo o conteúdo programático definido ao nível fundamental. 

 

MATEMÁTICA - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
Números: naturais, inteiros, racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. Números fracionários e números decimais, dízimas 
periódicas. Média aritmética simples e ponderada. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 
1º grau; Equações e inequações de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Razão e 
proporção; Regra de três simples e composta. Porcentagem; Juros. Probabilidade. Equações do 2º grau. Juros simples 
e compostos. Moeda, câmbio, títulos e valores. Geometria. Incorpora também todo o conteúdo programático definido 
ao nível fundamental. 

 

PORTUGUÊS - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência 
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; 
Língua padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; 
sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de 
formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, 
conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; 
regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de 
linguagem. Incorpora também todo o conteúdo programático definido ao nível médio e fundamental. 
 

MATEMÁTICA - COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, 
pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Composição de funções. Função inversa. Médias 
aritméticas e geométricas.  Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem. Números: naturais, inteiros, 
racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo 
Comum e Máximo Divisor Comum. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas. Média aritmética 
simples e ponderada. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e 
inequações de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Razão e proporção; Regra de 
três simples e composta. Porcentagem; Juros. Probabilidade. Equações do 2º grau. Juros simples e compostos. Moeda, 
câmbio, títulos e valores. Incorpora também todo o conteúdo programático definido ao nível médio e fundamental. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (REFERENTE A CADA CARGO) 

Assistente Social (1) 

História e fundamentos teóricos metodológicos do Serviço Social; Instrumental técnico-operativo do Serviço 
Social; Processos de trabalho do Serviço Social; A questão social no Brasil e o Serviço Social; Direitos sociais e sua 
construção na sociedade contemporânea; Os Conselhos Gestores e a atuação dos Assistentes Sociais; Ética 
Profissional do Assistente Social; Competência profissional: planejamento, pesquisa e a produção de 
conhecimento no Serviço Social; Trabalho com famílias: aspectos históricos, teóricos, concepções de família e 
políticas públicas de atenção; Violência intra-familiar: mecanismos de proteção e defesa de direitos; A mulher, o 
homem, a criança e o idoso nas novas relações familiares; Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infanto-Juvenil; Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; Seguridade Social: Saúde, Previdência e 
Assistência Social. Legislação: Código de Ética do Assistente Social (Resolução CFESS nº 273, de 13.03.1993 e 
alterações); Lei de Regulamentação da Profissão ( Lei nº 8.662, de 07.06.1993); Lei Orgânica da Saúde ( Lei nº 
8.080, de 19.09.1990); Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.142, de 28.12.1990); Lei Orgânica da Assistência Social ( 
Lei nº 8.742, de 07.12.1993); Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2005; Estatuto da Criança e do Adolescente 
( Lei nº 8.069, de 13.07.1990); APOMT – Aviso por Maus-Tratos Contra Criança ou Adolescente ( Sistema Estadual 
Unificado de Aviso de Maus-Tratos); Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 04.01.1994); Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741, de 01.10.2003); Lei Maria da Penha ( Lei nº 11.340, de 07.08.2006); m) Política Estadual para 
Promoção e Integração Social da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais ( Lei nº 12.870, de 12.01.2004). 
Noções de Informática básica, relacionado a aplicativos Microsoft ou similares.Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Contador (2) 

1. Orçamento Público: Visão geral do processo de alocação de recursos no Brasil. Evolução histórica do orçamento 
e sua correlação com o planejamento e os modelos de administração pública. Princípios orçamentários. 
Classificação do orçamento: orçamento tradicional, orçamento-programa e orçamento base zero; características 
do orçamento tradicional, do orçamento base-zero e do orçamento-programa; Tipos de orçamento, princípios 
orçamentários e aspectos do orçamento. Conteúdo e forma dos instrumentos orçamentários. O processo de 
elaboração da proposta orçamentária. Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos 
orçamentários e adicionais, remanejamento, transposições e transferências, endividamento e operações de 
crédito, reserva de contingência e passivos contingentes. Conta Única do Tesouro Nacional: conceito e previsão 
legal. Execução do orçamento-programa: programação financeira de desembolso e ciclo orçamentário; 
programação e controle de recursos orçamentários e financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; 
controle e pagamento de Restos e Pagar e de Despesas de Exercícios Anteriores. Receitas públicas: definição, 
classificação, classificação legal e estágios da receita; registros contábeis da previsão e arrecadação de Receitas 
Orçamentárias. Registro de Receitas Extra-orçamentárias. Despesas públicas: definição, geração de despesas e 
sua continuidade, classificação, classificação legal e estágios da despesa. Licitações: lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. Despesas não submetidas ao processo normal de realização: conceitos, adiantamentos e suprimento 
de fundos. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual: prazos e 
competências para elaboração, aprovação e execução. Tópicos da lei de Responsabilidade Fiscal - (LC nº 
101/2000) - princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário, regra de ouro, limites 
para despesa de pessoal; limites para a dívida pública e mecanismos de transparência fiscal. Créditos Adicionais: 
finalidades, espécies, abertura, fontes de recursos para cobertura; registros contábeis. 2. Contabilidade Pública: 
Conceito, divisão e campo de aplicação. Gestão organizacional da Contabilidade Pública no Brasil. Papeis da 
Secretaria do Tesouro Nacional- STN e dos Órgãos Setoriais de Contabilidade (lei nº 10.180/2001). Estrutura da 
contabilidade pública: estrutura do plano de contas e tabela de eventos, natureza das contas patrimoniais, 
natureza das contas de resultado modelo do plano de contas e codificação do plano de contas, sistemas de contas 
(orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação). Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI): 
conceito, objetivos, histórico, visão geral do sistema e macrofunções. Escrituração contábil no setor público: 
registro das principais operações típicas. Patrimônio na administração pública. Variações patrimoniais: 
interferências, mutações, superveniências e insubsistências patrimoniais. Inventário: material permanente e de 
consumo. Dívida Ativa: inscrição, cobrança e baixas. Restos a pagar: inscrição, condições gerais, pagamentos, 
cancelamentos e relação dos restos a pagar com a dívida pública. Dívida pública: classificação, escrituração da 
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constituição, ajustamento e resgate da dívida pública. Registro contábil das operações de crédito e respectivos 
resgates. Demonstrações contábeis e Levantamento de Contas: Balancetes, características, conteúdo e forma; 
Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais de acordo com a lei nº 
4.320/64; Análise dos balanços públicos. Prestação de contas e Tomada de contas: responsáveis, processos, tipos, 
prazos e tomada de contas especial. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBC T 16 ou 
NBCT SP. Procedimentos contábeis patrimoniais aplicadas ao Setor Público. Demonstrações contábeis aplicadas 
ao Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 2015 (PCASP/2015). Noções de Informática básica, 
relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas 
às atividades inerentes a função. 

Controlador Interno (3) 

1. Orçamento Público: Visão geral do processo de alocação de recursos no Brasil. Evolução histórica do orçamento 
e sua correlação com o planejamento e os modelos de administração pública. Princípios orçamentários. 
Classificação do orçamento: orçamento tradicional, orçamento-programa e orçamento base zero; características 
do orçamento tradicional, do orçamento base-zero e do orçamento-programa; Tipos de orçamento, princípios 
orçamentários e aspectos do orçamento. Conteúdo e forma dos instrumentos orçamentários. O processo de 
elaboração da proposta orçamentária. Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos 
orçamentários e adicionais, remanejamento, transposições e transferências, endividamento e operações de 
crédito, reserva de contingência e passivos contingentes. Conta Única do Tesouro Nacional: conceito e previsão 
legal. Execução do orçamento-programa: programação financeira de desembolso e ciclo orçamentário; 
programação e controle de recursos orçamentários e financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; 
controle e pagamento de Restos e Pagar e de Despesas de Exercícios Anteriores. Receitas públicas: definição, 
classificação, classificação legal e estágios da receita; registros contábeis da previsão e arrecadação de Receitas 
Orçamentárias. Registro de Receitas Extra-orçamentárias. Despesas públicas: definição, geração de despesas e 
sua continuidade, classificação, classificação legal e estágios da despesa. Licitações: lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. Despesas não submetidas ao processo normal de realização: conceitos, adiantamentos e suprimento 
de fundos. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual: prazos e 
competências para elaboração, aprovação e execução. Tópicos da lei de Responsabilidade Fiscal - (LC nº 
101/2000) - princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário, regra de ouro, limites 
para despesa de pessoal; limites para a dívida pública e mecanismos de transparência fiscal. Créditos Adicionais: 
finalidades, espécies, abertura, fontes de recursos para cobertura; registros contábeis. 2. Contabilidade Pública: 
Conceito, divisão e campo de aplicação. Gestão organizacional da Contabilidade Pública no Brasil. Papeis da 
Secretaria do Tesouro Nacional- STN e dos Órgãos Setoriais de Contabilidade (lei nº 10.180/2001). Estrutura da 
contabilidade pública: estrutura do plano de contas e tabela de eventos, natureza das contas patrimoniais, 
natureza das contas de resultado modelo do plano de contas e codificação do plano de contas, sistemas de contas 
(orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação). Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI): 
conceito, objetivos, histórico, visão geral do sistema e macrofunções. Escrituração contábil no setor público: 
registro das principais operações típicas. Patrimônio na administração pública. Variações patrimoniais: 
interferências, mutações, superveniências e insubsistências patrimoniais. Inventário: material permanente e de 
consumo. Dívida Ativa: inscrição, cobrança e baixas. Restos a pagar: inscrição, condições gerais, pagamentos, 
cancelamentos e relação dos restos a pagar com a dívida pública. Dívida pública: classificação, escrituração da 
constituição, ajustamento e resgate da dívida pública. Registro contábil das operações de crédito e respectivos 
resgates. Demonstrações contábeis e Levantamento de Contas: Balancetes, características, conteúdo e forma; 
Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais de acordo com a lei nº 
4.320/64; Análise dos balanços públicos. Prestação de contas e Tomada de contas: responsáveis, processos, tipos, 
prazos e tomada de contas especial. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBC T 16 ou 
NBCT SP. Procedimentos contábeis patrimoniais aplicadas ao Setor Público. Demonstrações contábeis aplicadas 
ao Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 2015 (PCASP/2015). Noções de Informática básica, 
relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas 
às atividades inerentes a função. 

Enfermeiro (4) 

Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia; Direitos Humanos: Direitos da criança, do 
adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de Enfermagem; Processo de 
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enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de 
Enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Enfermagem, 
ginecologia e obstetrícia: assistência de enfermagem ao recém-nascido; Na gestação, com patologia obstetrícia; 
No puerpério. Assistência de enfermagem ao recém nascido normal e de alto risco; Assistência de Enfermagem ao 
recém-nascido com problemas clínicos nos sistemas: respiratório, cardiológico, neurológico, hematológico e 
gastrointestinal e com má formação congênita e alterações genéticas. Assistência de enfermagem à criança das 
diversas faixas de desenvolvimento (puericultura); Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos 
nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório–hematológico, musculoesquelético, neurológico, urinário. 
Aspectos psicossociais da hospitalização infantil; Enfermagem Médica-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a 
pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem à pessoas com feridas; Assistência 
de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, 
urinário, cardiológico, circulatório – hematológico, musculoesquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; 
Aspectos psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; Assistência de Enfermagem ao paciente em 
situações de Urgência e Emergência; Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco; Conhecimento sobre 
Técnicas de Enfermagem: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de 
enfermagem; Procedimentos de enfermagem; Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; 
políticas públicas relacionadas à alta complexidade e de humanização da assistência; Principais indicadores de 
saúde; Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Saneamento do meio ambiente; Saúde ocupacional; 
Consulta de enfermagem/visita domiciliar; Administração de Enfermagem: Funções administrativas: 
planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Gestão de pessoas; Gestão de recursos materiais em 
saúde; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe de trabalho; Processo de trabalho em saúde e 
enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; 
Biossegurança; Processamento de artigos hospitalares; Suporte Nutricional: Assistência de enfermagem na 
terapia enteral e parenteral; Segurança do paciente: conceitos, metas, diretrizes. Principais Medicamentos 
distribuídos pelo Governo: Efeitos, indicação, reações adversas, contraindicações, mecanismo de ação. Central de 
material; Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e químico. Assistência de enfermagem nas 
emergências médicas; Parada cardiorrespiratória; Edema agudo de pulmão; Politrauma; Envenenamento; 
Queimadura; Choque; Hemorragias. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do Idoso, Ética e legislação 
aplicada à enfermagem: Código de deontologia; Entidade de classe; Lei do exercício profissional. Princípios 
científicos aplicados à Enfermagem: nutrição e hidratação; Eliminações; Higiene e conforto. Sono e repouso; 
Assepsia; Administração de medicamentos. Curativos e bandagens; Cuidados dispensados ao paciente terminal; 
Medicação. Enfermagem e Saúde Pública: imunização; Saneamento básico; Vigilância epidemiológica; Conceito, 
medidas de controle das doenças transmissíveis; estatísticas vitais (indicadores de saúde). Princípio de 
Administração no serviço de enfermagem: Planejamento; Organização; Direção; Coordenação; Supervisão e 
Avaliação. Processo de enfermagem. Enfermagem no controle de infecção hospitalar. Medidas de prevenção; 
Precauções universais. Clínica médica: assistência de enfermagem a pacientes com afecções nos sistemas; 
Músculo esquelético. Endócrino; Cardiovascular; Neurológico; Gástrico. Nefrológico; Urológico; Respiratório. 
Assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos. Assistência de enfermagem a paciente com doenças 
infectocontagiosa e sexualmente transmissíveis. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas 
às atividades inerentes a função. 

Engenheiro Ambiental (5) 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclo do carbono, nitrogênio 
e fósforo. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de Hidrologia. Qualidade da água, poluição hídrica e 
tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Classificação de cursos d´água e 
características dos principais parâmetros para enquadramento de corpos d’água: Resolução CONAMA n.° 357 de 
17/03/2005 e alterações. Noções de Geologia e Solos. Qualidade do Solo. Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais. 
Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de 
desenvolvimento Limpo – MDL. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, Fundamentação do Controle 
Ambiental. Fundamentação sociopolítica e Cultural. Planejamento e Gestão ambiental. Estudos Aplicados à 
Gestão Ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente e a 
Legislação Brasileira. Licenciamento Ambiental: etapas e legislação básica. Legislação e normas ambientais 
brasileira. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Crimes Ambientais. Política 
Nacional de Educação Ambiental. Política Nacional de Unidades de Conservação. Política Nacional de 
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Saneamento. Zoneamento Ecológico-Econômico. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Política Estadual do Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Controle da 
Poluição. Áreas de Proteção de Mananciais. Política Estadual de Educação Ambiental. Política Estadual de 
Saneamento. Política Estadual de Resíduos Sólidos. Política Estadual de Mudanças Climáticas. Gerenciamento de 
Áreas Contaminadas. Conceitos e instrumentos para a Gestão Ambiental. Gestão e Auditoria Ambiental. Agenda 
21 – desenvolvimento sustentável. Meio ambiente, sociedade e noções de Sociologia e de Antropologia. 
Conhecimento das normas ISO 14000:2004. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às 
atividades inerentes a função. 

Farmacêutico (6) 

Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social na saúde. 
Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de 
medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle de estoque e conservação de medicamentos. 
Armazenamento: boas práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle 
de consumo. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, 
informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à farmácia. Controle de infecção 
hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e estabelecimentos. 
Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em farmacotécnica, classificação dos 
medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Pesos e 
medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas.  Farmacologia geral: princípios gerais de 
farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de 
qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. Análises clínicas: Análise bromatológica, fabricação e 
manipulação de alimentos para resguardo da saúde pública. Análise clínica de exsudados e transudatos humanos 
como urina, sangue, saliva e demais secreções para fins de diagnóstico. Conceitos: atenção farmacêutica, 
assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos análogos, 
medicamentos essenciais. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar. 
Farmacoeconomia e Farmacovigilância; Código de Ética dos Profissionais de Farmácia; Normas que regulamentam 
o exercício profissional de Farmácia. Constituição Federal. Legislação do SUS e suas resoluções. Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Fiscal de Tributos (7) 

Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos (Título II, Capítulo I); Organização político-administrativa (Título III, Capítulo I); 
Impostos dos Municípios – Competência; Obrigação Tributária; Tipos de tributos; Emendas Constitucionais. 
Fiscalização de tributos: organização de processos, Anexo 03 ao Edital 050/2015 - Página 26 auditoria fiscal e 
cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, 
cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração. Lançamento. 
Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Poder de Polícia. Atributos do Ato 
Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato administrativo. Código Tributário Nacional. LRF – 
Lei de Responsabilidade Fiscal: Sua implementação como Lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000. 
Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Direitos e Deveres do 
Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra a Administração Pública. Lei de Improbidade 
Administrativa. Lei Orgânica Municipal. Legislação Tributária Municipal. Conhecimentos de Informática: Sistema 
Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e 
PowerPoint) (Versão em Português). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. 

Fisioterapeuta (8) 

Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. Conhecimentos 
anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, 
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. 
Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. Técnicas 
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básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. 
Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, 
passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, 
massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. 
Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos 
gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Fonoaudiólogo (9) 

Desenvolvimento Global da Criança - Desenvolvimento Intrauterino. Desenvolvimento Psicomotor. Fatores que 
Interferem No Desenvolvimento Infantil. Motricidade Orofacial - Anatomia e Fisiologia do Sistema 
Estomatognático. Desenvolvimento das Funções Estomatognáticas. Transtornos da deglutição em crianças. 
Alterações Fonoaudiológicas. Avaliação, Diagnóstico, Prognóstico e Tratamento Fonoaudiológico. Linguagem - 
Anatomofisiologia da Linguagem e Aprendizagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita. 
Linguística: Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa Aplicadas à Fonoaudiologia. Transtornos da Linguagem e 
da Aprendizagem: Conceituação, Classificação e Etiologia. Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico nos 
Transtornos de Linguagem e de Aprendizagem. Voz – Anatomia e Fisiologia da Laringe. Patologias Laríngeas: 
Conceituação, Classificação e Etiologia. Avaliação, Diagnóstico e Tratamento Fonoaudiológico. Audiologia - 
Anatomia e Fisiologia da Audição. Noções de Psicoacústica. Audiologia Clínica: Avaliação, Diagnóstico, 
Prognóstico. Processamento Auditivo Central. Atuação do Fonoaudiólogo. Saúde Pública - Prevenção e 
Intervenção Precoce. Fonoaudiologia em Instituição: Escola. A Fonoaudiologia na Relação Multidisciplinar: 
Interpretação de Laudos em Áreas Afins. Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. Técnicas de orientações 
sobre o aprimoramento e prevenção de alterações dos aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e 
escrita), motricidade oral e voz e que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem; orientações 
quanto ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz; Observações, triagens e avaliações 
fonoaudiológicas; Os transtornos de aprendizagem de leitura e escrita. Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Médico Clinico Geral (10) 

Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social na saúde. 
Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Saúde da Família: Estratégia do Programa Saúde da 
Família; Modelos de Atenção a Saúde; Planejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência; 
Sistema de Atenção Básica como instrumento de trabalho da equipe no Programa da Família. Legislação 
regulamentadora e normatizadora das respectivas profissões; Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde 
referentes a área de atuação. Conhecimento Técnico-Científico: 1. Dor fisiopatologia. 2. Dor torácica. 3. Dor 
abdominal. 4. Cefaléias. 5. Dor lombar e Cervical. 6. Distúrbios da regulação térmica. 7. Calafrios e Febre. 8. Dores 
musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular. 9. Tosse e hemoptise. 10. Dispnéia e edema pulmonar. 11. 
Edema. 12. Cianose, hipoxia e policitemia. 13. Hipertensão arterial. 14. Síndrome de choque. 15. Colapso e morte 
cardiovascular súbita. 16. Insuficiência cardíaca. 17. Insuficiência coronária. 18. Bradiarritmias. 19.Taquiarritmias. 
20. Cateterismo e Angiografia cardíaca. 21. Febre reumática. 22. Endocardite infecciosa. 23. Miocardiopatias e 
miocardites. 24. Infarto agudo do miocárdio. 25. Cor pulmonale. 26. Parada cardiorespiratória. 27. Constipação. 
28. Diarréia e Distúrbios da função ano retal. 29. Aumento e perda de peso. 30. Hematêmese e melena. 31. 
Hepatite aguda e crônica. 32. Icterícia e hepatomegalia. 33. Cirrose. 34. Distensão abdominal e ascite. 35. 
Coledocolitiase. 36. Doenças do pâncreas. 37. Líquidos e eletrólitos. 38. Acidose e alcalose. 39. Anemias. 40. 
Hemorragia e trombose. 41. Biologia do envelhecimento. 42. Problema de saúde do idoso. 43. Diagnóstico e 
manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa. 44. Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas. 45. 
Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar. 46. Doenças sexualmente transmissíveis. 47. Síndrome de 
angustia respiratória do adulto. 48. Estado de mal asmático. 49. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 50. 
Tromboembolismo pulmonar. 51. Insuficiência renal aguda. 52. Insuficiência renal crônica. 53. Glomerulopatias. 
54. Obstrução das vias urinárias. 55. Lúpus eritematoso sistêmico. 55. Artrite reumatóide. 56. Vasculites. 57. 
Doença articular degenerativa. 58. Artrite infecciosa. 59. Distúrbios da coagulação. Diabetes mellitus. 60. Doenças 
da tireóide. 61. Doenças vasculares cerebrais, traumatismo cranioencefálico e raquimedular. 62. Viroses do 
sistema nervoso central: meningites e encefalites. 63. Coma. 64. Doenças ocupacionais. 65. Acidentes do 
trabalho. 66. Neoplasias. 67. Carências nutricionais. Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei 
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n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); 
Ações e Programas do Ministério da Saúde; Lei n° 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria nº 648, de 28/03/2006 do Ministro 
da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF); Portaria MS/GM n° 373, de 27/02/2002, 
sobre a Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Medicina; 
Normas que regulamentam o exercício profissional de Medicina. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Médico Veterinário (11) 

1. Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações, profilaxia geral e 
prevenção. 2. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e 
saúde pública. 3. Educação Sanitária. 4. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e 
fiscalização sanitária, manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. 5. Clínica Médica e Cirurgia 
Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. 6. Zootecnia: 
técnicas de criação, manejo, alimentação e produção animal. 7. Lei Nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 e suas 
posteriores alterações, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às 
atividades inerentes a função. 

Nutricionista (12) 

Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. 
Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: 
administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do 
serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar. Critérios 
para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições. Gestão de 
estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle 
(APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas patologias 
do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas 
patologias renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza. 
Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação 
e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. Dietoterapia pediátrica: avaliação 
nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarréicas; orientação nutricional na recuperação do desnutrido, 
orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, 
nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional parenteral e 
enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela 
Saúde. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática básica, relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Odontólogo (13) 

1. Biossegurança em Odontologia. 2. Doença cárie. 2.1. Etiologia. 2.2. Níveis de evolução. 3. Doença periodontal. 
3.1. Etiologia. 3.2. Níveis de evolução. 4. Exame geral do paciente. 5. Anamnese. 6. Exames laboratoriais. 7. Exame 
do paciente em Odontologia. 7.1. Exame extra bucal. 7.2. Exame intral bucal. 7.2.1. Exame clínico de tecidos 
moles. 7.2.2. Exame clínico dos elementos dentários. 7.2.3. Exame radiológico dos elementos dentários. 7.2.4. 
Exame clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários. 7.2.5. Exame radiológico dos tecidos de suporte 
dos elementos dentários. 8. Diagnóstico. 8.1. Diagnóstico extra bucal. 8.2. Diagnóstico intra bucal. 8.2.1. 
Diagnóstico das lesões em esmalte. 8.2.2. Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa. 8.2.3. Diagnóstico 
pulpar. 8.3. Diagnóstico das afecções dos tecidos de suporte dos elementos dentários. 8.3.1. Diagnóstico das 
lesões de origem endodôntica. 8.3.2. Diagnóstico das lesões de origem periodontal. 8.3.3. Diagnóstico das lesões 
de origem endodôntico/periodontal. 9. Promoção e prevenção da saúde em Odontologia. 10. Técnicas de 
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anestesia regional em Odontologia. 10.1. Considerações anatômicas. 10.2. Técnicas de anestesia maxilar. 10.3. 
Técnicas de anestesia mandibular. 11. Princípios de Cirurgia. 11.1. Princípios de Assepsia. 11.2. Princípios de 
cirurgia. 12. Princípios de exodontia. 12.1. Instrumental cirúrgico. 12.2. Princípios de exodontia não complicada. 
12.2.1. A fórceps. 12.2.2. A alavanca. 12.3. Princípios de exodontia complicada. 12.3.1. Retalho ou técnica aberta. 
13. Dentes retidos. 13.1. Indicações. 13.2. Contra indicações. 13.3. Sistema de classificação. 13.4. Exame 
radiográfico. 13.5. Técnica Cirúrgica. 13.6. Controle pós-operatório. 14. Princípio da abordagem e prevenção das 
infecções odontogênicas. 15. Traumatismo dentário. 16. Doenças odontogênicas do seio maxilar. 17. Princípios de 
diagnóstico diferencial e biópsia. 18. Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. 19. Implantes 
contemporâneos em Odontologia. 20. Proteção do complexo dentina polpa. 21. Tratamento das lesões em 
tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. 22. Tratamento endodôntico-obturações de 
canais. 23. Restaurações com materiais provisórios. 24. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro. 25. 
Restaurações com amálgamas. 26. Restaurações com resinas compostas. 27. Prótese. 17.l. Prótese fixa. 17.2. 
Prótese parcial removível. 17.3. Prótese total. 28. Noções de Informática aplicada à Odontologia. 29. Registro de 
pacientes e ficha clínica. 30. Farmacologia e Terapêutica. 31. Auditorias e perícias Odontológicas. Legislação: Lei 
N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e Constituição Federal nos Artigos 196 a 
200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 
13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do 
Idoso; Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS-SUS; 
Código de Ética dos Profissionais de Odontologia; Normas que regulamentam o exercício profissional de 
Odontologia. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Psicólogo (14) 

1. Principais correntes da Psicologia. 2. Psicologia Social: raízes da psicologia social moderna, discussões teórico-
metodológicas contemporâneas, psicologia social e estudos culturais. 3. Identidades e subjetividades. 4. Grupos: 
o que são, transversalidade em grupos, processo de socialização e processo grupal. 5. Psicologia Organizacional e 
Psicologia do Trabalho: definição, histórico, áreas de atuação, função dos psicólogos nas organizações, clima 
organizacional, a organização como fenômeno psicossocial, qualidade de vida e saúde mental no trabalho. 6. 
Psicologia do Desenvolvimento: teorias principais. 7. Psicologia Institucional. 8. Psicologia e políticas públicas. 9. 
Psicologia e juventude/adolescência. 10. Psicologia Social e saúde. 11. Relação da patologia orgânica e aspectos 
emocionais (psicossomática). 12. Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de 
fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). 13. O processo psicodiagnóstico e as 
técnicas projetivas (infância e adolescência). 14. Modelos de psicoterapia. 15. Aplicações clínicas das 
psicoterapias. 16. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. 17. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. 
18. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na 
saúde mental. 19. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. 20. 
A equipe multiprofissional na assistência do paciente. 21. Reações emocionais frente ao adoecer (diagnóstico e 
defesas). 22. Código de Ética do Psicólogo. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às 
atividades inerentes a função. 

Técnico em Recursos Humanos (15) 

Gestão de Pessoas: conceitos, o que se espera da gestão de pessoas, atividades relativas à gestão de pessoas. 
Desafios para a Gestão de Pessoas: ambientais, organizacionais e individuais; As mudanças no enfoque da Gestão 
de Pessoas: parceiros, colaboradores, capital intelectual; A Consultoria na Gestão de Pessoas: o novo profissional, 
o processo de consultoria interna; Funções da Gestão de Pessoas: Captação: estudo e delineamento de cargos; 
importância do recrutamento e seleção, métodos de seleção, dinâmica de grupo, avaliação do candidato, 
recrutamento e seleção ontem e hoje: tendências; Desenvolvimento de Pessoas: treinamento, desenvolvimento e 
educação: diagnóstico de necessidades, planejamento, execução e avaliação das atividades de treinamento, 
educação corporativa, equipes e trabalho em equipe: tendências; Gestão do Desempenho: importância e 
responsabilidade, métodos tradicionais e avançados; Remuneração: funcional ou tradicional com foco no cargo, 
estratégica com foco na pessoa, tendências. Carreiras: conceitos, vantagens, limitações, planejamento de 
carreiras ontem e hoje, tendências; Motivação e a Gestão de Pessoas: importância, teorias, abordagens 
contemporâneas, tendências; Gestão de Pessoas e o Modelo de Competências: conceitos e abordagem 
metodológica. Introdução e Noções Básicas de Administração Pública. As necessidades públicas e serviços 
públicos, elementos, características, categorias, grupos econômicos públicos. A administração pública e seus 
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momentos: a organização, a gestão pública. A organização pública; o organismo direto, o indireto e o auxiliar. O 
organismo político - constitucional e o organismo administrativo. O comando, a coordenação e o sistema de 
controle (interno e externo) da atividade administrativa. A gestão pública nos seus vários aspectos. O exercício e o 
período administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/2000 e seus demonstrativos 
contábeis. Plano de Cargos e Salários do Município e suas alterações. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Coordenador Pedagógico (16) 

Legislação, política e diretrizes curriculares; Ciclos de formação; Currículo escolar; Projeto político-pedagógico; 
Abordagem do processo do ensino; Democratização da educação; Aspectos teóricos e metodológicos do 
conhecimento; Saberes da docência e tendências pedagógicas; Planejamento de ensino e avaliação da 
aprendizagem; Educação de jovens e adultos no contexto do Ensino Fundamental e Médio; Educação, inclusão e 
pluralidade cultural; Parâmetros curriculares nacionais e temas transversais; Formação do educador: ensino e 
pesquisa; Educação profissional, cidadania e trabalho; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões 
relativas às atividades inerentes a função. 

Orientador de Ensino (17) 

Legislação, política e diretrizes curriculares; Ciclos de formação; Currículo escolar; Projeto político-pedagógico; 
Abordagem do processo do ensino; Democratização da educação; Aspectos teóricos e metodológicos do 
conhecimento; Saberes da docência e tendências pedagógicas; Planejamento de ensino e avaliação da 
aprendizagem; Educação de jovens e adultos no contexto do Ensino Fundamental e Médio; Educação, inclusão e 
pluralidade cultural; Parâmetros curriculares nacionais e temas transversais; Formação do educador: ensino e 
pesquisa; Educação profissional, cidadania e trabalho; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões 
relativas às atividades inerentes a função. 

Professor Auxiliar (18) 

A escola como inclusiva, a abordagem bilíngue, a abordagem bilíngue na escolarização de pessoas com surdez, 
surdocegueira e deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, o 
atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual, recursos pedagógicos acessíveis e 
comunicação aumentativa e alternativa, orientação e mobilidade, Adequação postural e acessibilidade espacial, 
livro acessível e informática acessível. Programa educação inclusiva: Direito à diversidade/MEC, Programa de 
implantação das salas de recursos multifuncional/MEC. Políticas Públicas para a Educação Especial: Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa 
Catarina e Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina; Atribuições do segundo 
professor de turma; Alfabetização com letramento; Adequações curriculares; Conceitos de deficiência, Condutas 
típicas e altas habilidades; Tecnologias assistivas. Noções básicas de informática básica. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) (19) 

Marcos Políticos-legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Política Nacional da Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008; Decreto Nº. 6571/2008 – Dispõe sobre o Atendimento 
Educacional Especializado; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência/ ONU – Ratificada pelo 
Decreto Nº. 6949/2009; Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica – Modalidade Educação Especial Resolução – Nº CNE/CEB 2009; Fundamentos e princípios da Educação 
Inclusiva; História da Educação Especial no Brasil e a legislação vigente; Atendimento Educacional Especializado - 
Deficiência visual (baixa visão e cegueira), alunos com surdez, deficiência intelectual, deficiência múltipla, surdo 
cegueira, altas habilidades/superdotação, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência física; Sala de 
Recursos Multifuncionais - legislação, atribuições e Atendimento Educacional Especializado; Tecnologia assistiva e 
suas modalidades, com ênfase na comunicação alternativa; Desenho universal. Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 
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Professor de Artes (20) 

A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na 
Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; 
Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas 
gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da 
arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento 
biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; 
Parâmetros Curriculares Nacionais Vol. Artes. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às 
atividades inerentes a função. 

Professor de Ciências (21) 

Ecologia: populações comunidades e ecossistemas; energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; 
pirâmides ecológicas; relações ecológicas, ciclos dos nutrientes; formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos: 
classificação dos seres vivos; evolução; principais grupos de animais e plantas, sua classificação, morfologia e 
fisiologia; características gerais dos reinos fungi; protista e monera; Citologia e genética: Tipos de células; 
estrutura da célula; membrana plasmática; citoplasma e organelas celulares; o núcleo celular e o material 
genético; herança mendeliana; grupos sanguíneos; Mecânica: grandezas físicas, MRU (movimento retilíneo 
uniforme) e MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão; 
astronomia. Óptica, ondulatória e termologia: a luz; lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do 
som; características das ondas sonoras; calor e temperatura; transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação 
dos corpos; Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e 
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. Química: matéria; conservação 
da matéria; fenômenos físicos e fenômenos químicos; substância pura e mistura; substâncias simples e 
compostas; teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; reações 
químicas; funções inorgânicas; Ensino de ciências: porque ensinar ciências?; construtivismo e ensino de ciências; 
modelo de mudança conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência-tecnologia-
sociedade-ambiente (CTSA). Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: 
Temas Transversais. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a 
função. 

Professor de Educação Física (22 e 23) 

Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de 
urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e 
possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física escolar e 
cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola: 
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; 
Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; 
Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e 
qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; 
Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. 
Educação Física. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais (24 e 25) 

A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. 
Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o 
cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si 
e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, 
higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Família e instituição. Projeto Político Pedagógico: 
princípios e finalidades. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes Curriculares e de qualidade para 
Educação Infantil. Proposta Curricular do estado de Santa Catarina. Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções de informática básica escolar. Psicologia 
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da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da 
cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da 
oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua singularidade na 
educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; 
Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: 
movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, 
ambiente, relação entre ser humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, 
geométricos e tratamento da informação. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes 
dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e 
letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no 
Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, 
Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Ensino Religioso (26) 

Ética; Cidadania; Moral e Respeito; Religiões antigas (Egito Grécia, Babilônia); Religiões no Brasil Colônia, Império, 
República; Cultura Afro-brasileira; Conflitos religiosos; Intolerância religiosa; Cristianismo; Reformas na igreja 
católica. O Ser Humano e o Fenômeno Religioso: fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e sociológicos 
das tradições religiosas; as tradições religiosas como elementos indissociáveis das culturas; religiões afro-
brasileiras; o símbolo e o sagrado; o mito e o rito; os textos sagrados; a descrição das representações dos 
transcendentes nas tradições religiosas; síntese da história do budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e 
judaísmo. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Geografia  (27) 

I – Noções básicas de Geografia: Noções de Espaço: Conceitos e espaço em transformação; Orientação: Rosa dos 
Ventos e Coordenadas geográficas; Fusos horários: Fusos do Brasil, Horários de verão; Cartografia: Projeções, 
Escalas, Legendas, Sensoriamento remoto; Noções de Astronomia, Origem do Universo; O Sistema Solar; 
Movimentos da Terra; Estações do ano; Fases da Lua; II – Geografia do Brasil e Regional: A organização do espaço 
geográfico brasileiro; Posição geográfica do Brasil: localização e limites; Regionalização; O Brasil no contexto 
Mundial; Aspectos físicos: relevo, clima, vegetação e hidrografia; Aspectos humanos: formação e cultura da 
população, crescimento, distribuição, estrutura (etária, sexual, atividades setoriais e indicadores 
socioeconômicos), urbanização e suas consequências; Aspectos econômicos: atividade agropecuária (evolução, 
sistemas e áreas de produção, mão de obra e questão agrária), extrativismo vegetal e mineral, as fontes de 
energia, as atividades industriais, os meios de transportes e circulação de mercadorias; Os principais problemas 
ambientais rurais e urbanos. III – Geografia Geral e Geopolítica: Organização do espaço mundial; Divisão 
geográfica dos continentes; A produção do espaço nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos; Aspectos físicos 
dos continentes: relevo, clima, vegetação, hidrografia e dinâmica interna e externa da Terra; Aspectos humanos 
mundiais: teorias demográficas e crescimento, distribuição, estrutura, indicadores socioeconômicos. Aspectos 
econômicos: atividade agropecuária (modos, sistemas e áreas de produção) extrativismo vegetal e mineral, as 
fontes de energia, as atividades industriais (tipos de indústrias, áreas industriais e sistemas de produção); A 
Geopolítica Mundial: da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; O processo de globalização e suas implicações; Os 
blocos econômicos e suas áreas de influências: (MERCOSUL, União Europeia, NAFTA, APEC e outros); Os fluxos 
comerciais, de transportes e comunicações; A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, Tigres Asiáticos, 
transformações do leste europeu, nacionalismo e áreas de conflitos e guerrilhas; A questão ambiental; Os 
desafios da conservação ambiental: As interações entre sociedade e natureza; Parâmetros Curriculares Nacionais 
para a Educação; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental I e II e Médio. Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de História (28) 

Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, 
Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução 
de 30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antiguidade 
Clássica: Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento Cultural; Reformas religiosas; Revolução Industrial; Revolução 
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Francesa; Independência dos Estados Unidos e América Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada 
pelos europeus; Colonização: Dominação, submissão e resistência; A crise do Sistema Colonial; O Brasil 
constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser o café e o café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais 
transformadas em conflitos; O Brasil contemporâneo: O movimento da História – permanência e mudanças; 
Estados Nacionais, Imperialismo e Revoluções; Industrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros 
Curriculares Nacionais para Educação Fundamental (História). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Língua Inglesa (29) 

A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e escritos e ensino; Oralidade, escrita e ensino; Fala e 
leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Metodologias e abordagens do ensino da Língua Inglesa no 
Brasil. Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de aspectos 
linguístico-estruturais e gramática funcional. Estrutura da sentença Frase nominal Substantivo Genitivo Adjetivo 
(graus comparativo e superlativo) – Locuções adjetivas. Artigos Numerais. Pronomes. Frase verbal. Verbo (modo, 
forma, tempo). Auxiliares Modais Locuções verbais. Verbos irregulares. Voz ativa/passiva. Advérbios. Locuções 
Adverbiais. Preposições. Conjunções. Processos de formação de palavras. Discurso indireto. Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Informática (30) 

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. Internet e Intranet; navegação e busca na 
Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização 
de cópias de segurança. Banco de Dados. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às 
atividades inerentes a função. 

Professor de Língua Portuguesa (31) 

Fonética e Fonologia: Fonema e Sílaba; Encontro Vocálicos e Consonantais e Dígrafo; Ortografia; Acentuação. 
Morfologia: Estrutura das Palavras; Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classe de Palavras. 
Sintaxe: Frase, Oração, Período; Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios 
da Oração; Período; Sinais de Pontuação; As Palavras “Que” e “Se”; Uso dos porquês; Sintaxe de Concordância; 
Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Crase; Uso do hífen; Problemas Gerais da Língua Culta; Significação 
das Palavras. Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios de linguagem. Redação: Tipos de Composição: Descrição, 
Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e Interpretação de Textos; As qualidades e defeitos de um texto. 
Literatura: Literatura Brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Língua 
Portuguesa). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor de Matemática (32) 

1. Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações 
básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. Álgebra: Equações 
de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. 
Espaço e Forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 
4. Tratamento de Dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e 
interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (Matemática). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. 

Psicopedagogo (33) 

Conhecimentos relacionados: às dificuldades de aprendizagem relacionadas ou não a déficit cognitivo, distúrbios 
de conduta, dislalia, dislexia, disgrafia, dificuldades de comunicação e sinalização e outras; às diferentes fases do 
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desenvolvimento humano e suas peculiaridades em relação ao processo educativo; às grandes facilidades de 
aprendizagem: superdotação, talentos, altas habilidades; da legislação básica da educação especial no Brasil e dos 
princípios da educação inclusiva; medidas a serem adotadas, à luz de diagnósticos realizados, para melhoria da 
qualidade do ensino; formas alternativas de aplicar as metodologias de ensino das diferentes linguagens: Língua 
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes, na perspectiva do currículo básico 
comum; orientação, coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos educativos, observada a coleta e 
análise de dados relativos ao desenvolvimento dos alunos; fatores que interferem no processo 
ensino/aprendizagem e de alternativas de superação das dificuldades encontradas; alternativas para prevenção e 
superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras que dificultam a edificação da escola 
inclusiva; processos didático-pedagógicos especiais aplicados a pessoas com necessidades educacionais especiais, 
a jovens e adultos não escolarizados. Noções de Informática básica, relacionado a aplicativos Microsoft ou 
similares. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Agente Administrativo (34) 

Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos. Licitações. Contratos Administrativos. 
Serviços Públicos. Servidores Públicos. Controle da Administração. Correspondência Oficial.  Redação Oficial. 
Formas De Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas 
Oficiais. Modelos e/ou Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de segurança e 
higiene do trabalho. Legislação. Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Complementar nº 101/2000. 
Lei nº 8.429/1992. Lei n° 8.666/1993. Lei nº 10.520/2002. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática 
básica, relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões 
relativas às atividades inerentes a função. 

Técnico Agrícola (35) 

Noções de gestão rural sustentável, Noções de organizações sociais rurais, Comercialização de produtos 
agropecuários, Agregação de valores aos produtos rurais, Orientação e normatização para instalação de 
agroindústria de conservas e laticínios; Programas oficiais de apoio ao meio rural, Projetos agropecuários, Noções 
de legislação ambiental e florestal, Noções de meio ambiente; Agricultura orgânica; Prevenção, monitoramento e 
combate a formigas; Uso correto de agrotóxicos; Características das plantas; Influencia do meio ambiente no 
cultivo de plantas; Coleta, identificação e catálogo de plantas e árvores; Prevenção e controle de moléstias e 
pragas em plantas cultivadas; Origem e formação dos solos; Características dos solos, Noções de correção de solo; 
Cálculo de adubação; Preparo e conservação do solo; Métodos de conservação de solo; Sistemas de cultivo; 
Cultivo de plantas anuais, semi-perenes e perenes (do preparo do solo à colheita); Drenagem e irrigação; Noções 
para a criação de animais domésticos (bovinocultura: corte e leite, ovinos, caprinos, equinos, asininos, muares, 
peixes e abelhas); Alimentação de inverno; Melhoramento de pastagens; Preparo e utilização correta de silagem; 
Noções de suplementação na alimentação animal; Mecanização agrícola, Unidades de medidas na agropecuária. 
Contenção de animais; Noções de melhoramento genético em animais; Aplicação de vacinas e medicamentos 
injetáveis em aves, bovinos, ovinos e equinos; Produzir Leite com Qualidade; Medidas de Higiene na ordenha; 
Controle da Mastite; Normas de refrigeração do leite no armazenamento e transporte; Análise do Leite; 
Contaminação bacteriana do leite; Análise da composição do leite; Cálculo nutricional e alimentação das vacas; 
Evitar contaminação do leite por medicamentos veterinários; Manejo das vacas para obtenção do leite; Teor de 
Gordura; Limpeza e desinfecção de tambo, mangueira e baia; Planejamento e organização de Feiras e Exposição 
rural; Aspectos geral, manipulação e uso dos equipamentos de inseminação artificial; Controle do cio; Passagem 
da pipeta em peça genitália; Normatização para instalação de pocilgas e tambos; Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Técnico da Vigilância Sanitária (36) 

1.Código de Saúde, leis complementares e decretos municipais que tratam de assuntos que envolvam a vigilância 
sanitária; 2. Noções de saúde e doenças; noções de anatomia e fisiologia humanas; 3. Nutrição e dietética; noção 
geral de nutrimentos e suas funções no organismo; influência da má nutrição na determinação e distribuição de 
distúrbios de saúde; 4. Higiene e profilaxia: noções de saúde, de alimentação, de habilitação corporal do 
vestuário; 5. Noções de saneamento básico e agravos à saúde; 6. Noções básicas sobre doenças 
infectocontagiosas, defesas do organismo; 7. Noções de vacinação e prevenção de doenças; 8. Controle de 
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doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis; dengue; malária; febre amarela. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Técnico de Enfermagem (37) 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de medicamentos: 
terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental – 
intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorreia, Uretrites, 
Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, 
acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; 
Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – 
Planejamento familiar, gestação(pré-natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências 
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do 
Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos 
técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos por via oral, 
intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; 
Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros 
socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; 
Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardiopulmonar. Noções básicas de Vigilância 
Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente 
cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas 
às atividades inerentes a função. 

Técnico de Tributos (38) 

Noções de Direito Tributário: Introdução ao direito tributário. Fontes do direito tributário. Tributo e sua 
classificação. Legislação Tributária: Normas Gerais de Legislação Tributária (Da Obrigação Tributária, Da 
Responsabilidade Tributária, Do Crédito Tributário, Da Constituição do Crédito Tributário, Da Suspensão do 
Crédito Tributário, Da Extinção do Crédito Tributário, Da Exclusão do Crédito Tributário, Das Garantias e 
Privilégios do Crédito Tributário, Das Infrações e Penalidades, Da Administração Tributária, Da Decisão em 
Primeira Instância, Da Decisão em Segunda Instância, Dos Recursos, Da Execução das Decisões Finais). Noções de 
Contabilidade: Noções de contabilidade geral (débito, crédito, escrituração, livros obrigatórios e facultativos, 
levantamento de balancetes, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade - (Resolução CFC750/93), funções e estruturas das contas, contas patrimoniais e de resultado, 
operações com mercadorias, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, as demais demonstrações 
contábeis). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Técnico em Tesouraria (39) 

1. Orçamento Público: Visão geral do processo de alocação de recursos no Brasil. Evolução histórica do orçamento 
e sua correlação com o planejamento e os modelos de administração pública. Princípios orçamentários. 
Classificação do orçamento: orçamento tradicional, orçamento-programa e orçamento base zero; características 
do orçamento tradicional, do orçamento base-zero e do orçamento-programa; Tipos de orçamento, princípios 
orçamentários e aspectos do orçamento. Conteúdo e forma dos instrumentos orçamentários. O processo de 
elaboração da proposta orçamentária. Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos 
orçamentários e adicionais, remanejamento, transposições e transferências, endividamento e operações de 
crédito, reserva de contingência e passivos contingentes. Conta Única do Tesouro Nacional: conceito e previsão 
legal. Execução do orçamento-programa: programação financeira de desembolso e ciclo orçamentário; 
programação e controle de recursos orçamentários e financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; 
controle e pagamento de Restos e Pagar e de Despesas de Exercícios Anteriores. Receitas públicas: definição, 
classificação, classificação legal e estágios da receita; registros contábeis da previsão e arrecadação de Receitas 
Orçamentárias. Registro de Receitas Extra-orçamentárias. Despesas públicas: definição, geração de despesas e 
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sua continuidade, classificação, classificação legal e estágios da despesa. Licitações: lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. Despesas não submetidas ao processo normal de realização: conceitos, adiantamentos e suprimento 
de fundos. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual: prazos e 
competências para elaboração, aprovação e execução. Tópicos da lei de Responsabilidade Fiscal - (LC nº 
101/2000) - princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário, regra de ouro, limites 
para despesa de pessoal; limites para a dívida pública e mecanismos de transparência fiscal. Créditos Adicionais: 
finalidades, espécies, abertura, fontes de recursos para cobertura; registros contábeis. 2. Contabilidade Pública: 
Conceito, divisão e campo de aplicação. Gestão organizacional da Contabilidade Pública no Brasil. Papeis da 
Secretaria do Tesouro Nacional- STN e dos Órgãos Setoriais de Contabilidade (lei nº 10.180/2001). Estrutura da 
contabilidade pública: estrutura do plano de contas e tabela de eventos, natureza das contas patrimoniais, 
natureza das contas de resultado modelo do plano de contas e codificação do plano de contas, sistemas de contas 
(orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação). Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI): 
conceito, objetivos, histórico, visão geral do sistema e macrofunções. Escrituração contábil no setor público: 
registro das principais operações típicas. Patrimônio na administração pública. Variações patrimoniais: 
interferências, mutações, superveniências e insubsistências patrimoniais. Inventário: material permanente e de 
consumo. Dívida Ativa: inscrição, cobrança e baixas. Restos a pagar: inscrição, condições gerais, pagamentos, 
cancelamentos e relação dos restos a pagar com a dívida pública. Dívida pública: classificação, escrituração da 
constituição, ajustamento e resgate da dívida pública. Registro contábil das operações de crédito e respectivos 
resgates. Demonstrações contábeis e Levantamento de Contas: Balancetes, características, conteúdo e forma; 
Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais de acordo com a lei nº 
4.320/64; Análise dos balanços públicos. Prestação de contas e Tomada de contas: responsáveis, processos, tipos, 
prazos e tomada de contas especial. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBC T 16 ou 
NBCT SP. Procedimentos contábeis patrimoniais aplicadas ao Setor Público. Demonstrações contábeis aplicadas 
ao Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 2015 (PCASP/2015). Noções de Informática básica, 
relacionado a aplicativos Microsoft ou similares. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas 
às atividades inerentes a função. 

Agente Comunitário de Saúde (40) 

Saúde pública e saneamento básico; Endemias e epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: Dengue, 
Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose; Prevenção primária das endemias citadas anteriormente; 
Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias citadas anteriormente; Combate aos agentes 
transmissores das endemias citadas anteriormente, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da 
Saúde; Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da 
comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população; Saúde como dever do estado; Saúde 
como direito social; Noções básicas sobre o SUS; Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS; As atribuições do agente comunitário de saúde; A participação do agente comunitário de saúde a grupos 
específicos; Promoção da saúde: conceito e estratégias; Formas de aprender e ensinar em educação popular, 
Cultura popular e sua relação com processos educativos; Pessoas portadoras de necessidades especiais: 
abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais; Saúde da criança, do adolescente, do adulto 
e do idoso; Noções de ética e cidadania; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Legislação: Lei n° 8.080, de 19/09/1990 e suas 
alterações, Lei n° 8.142, de 28/12/1990 e Constituição Federal nos Artigos 196 a 200, sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS); Ações e Programas do Ministério da Saúde; Lei n° 8.069, de 13/07/1990, sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente; Lei n° 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Lei nº 11.350, de 05/10/2006, que 
dispõem sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias; Portaria nº 
648, de 28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde (2009). Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Assistente de Creche (41) 

As concepções de infância, de família e de sociedade. O Planejamento Pedagógico. Cuidar, brincar e educar. A 
elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto e casualidade. O jogo na construção do 



 

 
Município de Iomerê/SC: Concurso Público n.º 01/2015 

Estado de Santa Catarina 
Município de Iomerê 
Concurso Público n.º 01/2015 

Página 37 de 69 
 

conhecimento pela criança. Rotinas da creche. O raciocínio infantil: o pensamento racional e pensamento criador. 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Referencial Curricular para a Educação Infantil.  Lei Federal n° 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. A função da educação infantil. O papel do profissional da 
Educação Infantil. A organização do tempo e espaço na educação infantil. O cuidar e o educar. Relação creche e 
família. O brincar no espaço educativo. Desenvolvimento infantil. Educação inclusiva. Higiene da criança. 
Prevenção de acidentes. O cotidiano na Creche: rotina, afetividade, alimentação e cuidados essenciais. Trabalho 
em equipe. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental. Procedimentos adequados ao 
atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e 
formação da personalidade; Noções básicas de atendimento ao público; Organização do local de trabalho; Noções 
básicas de informática básica. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. 

Técnico de Informatica (49) 

Conceitos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de microcomputadores em rede 
local. Operação do sistema operacional MS-Windows 7 e superiores: uso de arquivos, pastas e operações mais 
frequentes, uso de aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle. MS Word 2007 e 
superiores – Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Faixa de opções; Estilos; Operações com 
arquivos; Layout da página; Impressão de documentos e configuração da impressora; Edição de textos; Voltar e 
repetir últimos comandos; exibição da página (características e modos de exibição); Utilização de cabeçalhos e 
rodapés; Formatação no Word; Criação e manipulação de tabelas e textos multicolunados; Correspondências; 
Revisão; Referências; Proteção de documentos e utilização das ferramentas. Operação da planilha MS-Excel 2007 
e superiores: Utilização de janelas e menus; Barra de ferramentas; Operações com arquivos: Layout da página; 
Confecção, formatação e impressão de planilhas; Comandos copiar, recortar, colar, inserir, voltar e repetir; 
Revisão; Gráficos; Características e modos de exibição; Utilização de cabeçalhos e rodapés; Dados; Utilização de 
mesclagem de células, filtro, classificação de dados. Operação do apresentador MSPower Point 2007 e superiores: 
conceitos básicos; principais comandos aplicáveis às lâminas; modelos de apresentação; ferramentas diversas, 
temas e estilos. Noções de segurança na utilização do Navegadores de Internet – Manutenção dos endereços 
Favoritos; Ferramentas; Utilização do Histórico; Noções de navegação em hipertexto. Segurança da informação e 
procedimentos de segurança. Procedimentos de backup. Computadores padrão IBM PC: arquitetura e 
funcionamento, características de componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), 
dispositivos de entrada e saída, instalação e configuração de periféricos, instalação, configuração e manutenção 
de microcomputadores e impressoras. Sistemas Operacionais Windows e Linux, instalação e configuração de 
suítes de escritório (MS-Office, Open Office), instalação e configuração de browser's (Google Chrome, Internet 
Explorer e Mozilla Firefox) e administração de e-mails. Noções de redes de computadores: Topologias lógicas e 
físicas, administração de rede, protocolos TCP/IP, DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP, WINS, DNS), 
administração de contas de usuários, fundamentos de rede locais (cabeamento, comunicação, placas de redes, 
modens, hubs, switches, roteadores). 

DEMAIS CARGOS: 

Os cargos de: Agente de Serviços Gerais (42), Faxineiro (43), Merendeira (44), Motorista de Ambulância (45), 
Motorista de Caminhão (46), Motorista de Ônibus (47) e  Operador de Máquinas - Nível I (48) não possuem 
conteúdo programático de conhecimento específico, sendo aplicado tão somente as provas de português, 
matemática, conhecimentos gerais e a prova prática, conforme definido em Edital. 
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ANEXO II - REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL OU DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS 

_______________________________________________________________ inscrito (a) ao 

Concurso Público  N.º 01/2015 do Municipiol de Iomerê, inscrição n.° __________________, 

concorrendo ao cargo de ______________________________, CPF n° ______________ portador 

do documento de identidade n.º _________________________, residente e domiciliado na 

_________________________________________, n.º___________, Bairro 

__________________________________, Cidade ________________________, Estado _____, 

CEP: _______________ , requer a Vossa:   (Assinale a sua opção) 

(     ) Vaga para Portadores de Necessidades Especiais 

Deficiência: ______________________________________________________________________ 
CID n.º: __________________________________ 
Médico: ______________________________________________________ CRM: _____________   
 

(     ) Condição Especial para a Realização de Provas 

a)  (     ) Prova Ampliada 
Fonte n.º _________ / Letra _________ 

b)  (     ) Sala Especial 
Especificar:______________________________________________________ 

c)  (     ) Leitura de Prova 
Especificar:______________________________________________________ 

d)  (     ) Amamentação 
Nome do Acompanhante: ___________________________________________________________ 

e)  (     ) Outra Necessidade 
Especificar:_____________________________________________________ 

   

Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
 

Iomerê/SC, _____ de ______________ de 2015. 
 
 

 
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III - CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

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

DATA PREVISTA ATO 

29/09/2015 Publicação do Edital. 

30/09/2015 Prazo para contestação do Edital 

01/10/2015 Publicação do Edital revisado, se for o caso. 

01/10/2015 a 30/10/2015 Período das inscrições. 

03/11/2015 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição 

23/10/2015 Data final para requerimento de isenção (Item 3.16 do Edital). 

26/10/2015 Publicação do Rol de Inscrições Isentas. 

26/10/2015 a 27/10/2015 Prazo de Recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção 

29/10/2015 
Publicação do extrato de recursos de Indeferimento do Pedido de Isenção e 
disponibilização de boleto bancário aos indeferidos. 

05/11/2015 Homologação provisória das inscrições. 

05/11/2015 a 06/11/2015 Prazo para recurso contra não homologação da inscrição. 

10/11/2015 Homologação final das inscrições. 

22/11/2015 Data da prova escrita (período matutino) 

23/11/2015 Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

24/11/2015 a 26/11/2015 Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

01/12/2015 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação 
da classificação provisória. 

01/12/2015 a 02/12//2015 Prazo para recurso contra a classificação provisória. 

01/12/2015 Convocação da Prova Prática (cargos dos itens 1.3.5) 

06/12/2015 Data da Prova Prática (cargos dos itens 1.3.5) 

07/12/2015 Publicação do Resultado da Prova Prática 

08/12/2015 Prazo de Recurso da Prova Prática 

11/12/2015 Homologação do resultado final do Concurso Público N.º 01/2015. 

1.2. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de 
inscritos, de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial do Concurso Público e 
da Comissão da Nubes Tecnologia e Serviços Ltda, sendo de total responsabilidade do 
candidato, acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame, previstos no 
Item 2 deste Edital. 
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ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES INERENTE AOS CARGOS 

Assistente Social (1) 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública direta e 
indireta, entidades e organizações populares dos Municípios, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência 
Social, Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único de Assistência Social – SUAS, SUS e Estatuto 
da Criança e do Adolescente, bem como a legislação municipal, visando auxiliar na promoção da melhoria da 
qualidade de vida da população; elaborar e/ou executar programas e projetos de geração de renda, bem como 
orientar os usuários quanto à importância da qualificação e reinserção ao mundo do trabalho; proporcionar, por 
meio de intervenção profissional, junto aos usuários e suas famílias, a discussão de seu projeto de vida, visando a 
busca de alternativas que venham a construir sua autonomia; alimentar sistemas de informática existentes ou que 
venham a ser instalados/implantados, visando a cadastro de pessoas, controle, acompanhamento, processos, 
atendimentos e outros; alimentar sistemas de informática de órgãos fiscalizadores; auxiliar na elaboração de lista 
de materiais/equipamentos para aquisições, contendo orçamentos e descrição completa dos itens, bem como 
quantidades e unidades; atividade profissional no campo do serviço social, na viabilização de ações assistenciais, 
com a aplicação dos princípios e técnicas pertinentes à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de 
ordem socioeconômica; planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social, 
aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e/ou participar de projetos de pesquisas, visando à 
implantação e ampliação de serviços especializados na área do desenvolvimento comunitário; participar do 
desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto à equipe de saúde, a situação social do indivíduo 
e sua família; fornecer dados sociais para a elucidação de diagnósticos médicos e periciais; diagnosticar e tratar 
problemas sociais que impeçam comunidade, grupos e indivíduos de atingir um nível satisfatório de saúde; 
desenvolver atividades que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, ocupando-se de 
aplicações sociais, por meio da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; mobilizar 
recursos da comunicação, para que sejam devidamente utilizados e para que possam proporcionar os benefícios 
necessários à população; prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, 
necessários para a realização de atividades do Serviço Social; participar de programas de treinamento de pessoal 
técnico e auxiliar para o desenvolvimento das ações de educação em saúde; orientar indivíduos, famílias, grupos, 
comunidades e instituições; esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, 
rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação, e sobre 
processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar, facilitar e assessorar a 
elaboração de programas e projetos sociais; organizar cursos, palestras, reuniões; planejar políticas sociais; 
elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir público-alvo, objetivos, metas e 
metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de atendimento; programar atividades; 
pesquisar a realidade social; realizar estudo socioeconômico; pesquisar interesses da população, perfil dos 
usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e instituições; monitorar as ações em 
desenvolvimento; acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar as técnicas 
utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos acordados com o usuário; criar critérios e 
indicadores para avaliação; aplicar instrumentos de avaliação; avaliar o cumprimento dos objetivos e programas, 
projetos e planos propostos; avaliar a satisfação dos usuários; articular recursos disponíveis: identificar 
equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos financeiros disponíveis; negociar com outras 
entidades e instituições; formar uma rede de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para 
colocação de desempregados; desempenhar tarefas administrativas; cadastrar usuários, entidades e recursos; 
controlar fluxo de documentos; administrar recursos financeiros; controlar custos; controlar dados estatísticos; 
utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional; efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais; dar informações e pareceres sobre 
materiais específicos; assistir menores, incapazes, doentes mentais, idosos etc; prestar serviços de âmbito social 
aos carentes e seus familiares, a fim de promover o bem-estar social; dirigir veículos leves, mediante autorização 
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho. 
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Contador (2) 

Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e 
execução de programas relativos à área de contabilidade; organizar e dirigir os serviços de contabilidade 
envolvendo todas as unidades gestoras da Prefeitura, Câmara Municipal de Vereadores e Fundos Municipais, 
planejando, supervisionando, orientando e participando da execução, de acordo com as exigências legais e 
administrativas; planejar os sistemas de registros e operações contábeis, atendendo às necessidades 
administrativas e às exigências legais; proceder à análise de contas; proceder ou orientar a classificação e avaliação 
das despesas; elaborar e analisar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade; 
assessorar sobre problemas contábeis especializados da instituição, dando pareceres sobre práticas contábeis, a 
fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; elaborar e assinar 
balancetes, balanços e demonstrativos econômicos financeiros; participar de projetos multidisciplinares que visem 
ao aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da instituição; elaborar a prestação de contas junto ao 
Tribunal de Contas; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; solicitar certidões negativas de 
débitos a órgãos federais e estaduais; atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos 
e sistemas de informática e outros, alimentar sistemas de informática, encaminhar via sistema informações a 
órgãos fiscalizadores; instruir os técnicos de contabilidade, orientando a realização de suas funções; dirigir veículos 
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, 
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho que estão sob sua 
responsabilidade. 

Controlador Interno (3) 

Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno, promover a sua integração operacional e 
expedir atos normativos sobre procedimentos de controle; apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, 
respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais; atender técnicos do controle externo; 
receber diligências e coordenar atividades para a elaboração de respostas; acompanhar a tramitação dos 
processos e coordenar a apresentação de recursos; assessorar a Administração Pública Municipal nos aspectos 
relacionados aos controles interno e externo e à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres; 
interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, 
financeira e patrimonial; medir e avaliar eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados 
pelos Órgãos Setoriais do Sistema, por meio do processo de auditoria, a ser realizada nos Sistemas de 
Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração de 
Recursos Humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta do Município, expedindo relatórios 
com recomendações para o aprimoramento dos controles; avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, 
objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do 
Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos 
Fiscal e de Investimentos; acompanhar a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas nas ações e serviços públicos de saúde; estabelecer 
mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de 
compromissos em Restos a Pagar; efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da 
despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos art. 22 e 23 da Lei Complementar n. 101/00; efetuar o 
acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31 da Lei Complementar n. 101/00; aferir a 
destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei 
Complementar n. 101/00; efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de 
pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos da Emenda Constitucional n. 25; exercer o acompanhamento 
sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar n. 101/00, 
em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a 
consistência das informações constantes de tais documentos; participar do processo de planejamento e 
acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município; 
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manter registros sobre composição e atuação das comissões de licitações; manifestar-se, quando inquinado pela 
Administração Pública Municipal, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 
inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; 
propor melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da 
Administração Pública Municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar 
o nível das informações; instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal; alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a 
apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, 
praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas, ou ainda quando ocorrer desfalque, 
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou 
ilegalidades apuradas, para as quais a Administração Pública Municipal não tomou as providências cabíveis, 
visando à apuração de responsabilidade e ao ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário; revisar e 
emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração 
Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 
executar outras tarefas correlatas. 

Enfermeiro (4) 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, 
indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais 
de Enfermagem visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população; organizar e dirigir 
os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviços, quando 
designado; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, visando o 
cumprimento de padrões e normas preestabelecidos; prestar consultas e cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica que exijam conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas, 
bem como acompanhar a emissão de parecer sobre a matéria de Enfermagem; prescrever medicamentos 
previamente estabelecidos em programa de Saúde Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, bem 
como assistência de enfermagem; participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual 
e de grupos específicos, bem como de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; participar nas 
bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos cursos para provimento do cargo ou 
contratação de Enfermeiro, ou profissional Técnico ou Auxiliar de Enfermagem; promover ações inter setoriais e 
parcerias com organizações formais e informais existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas 
identificados; incentivar a formação e ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais, Regionais e 
Municipal de Saúde; contribuir para que as ações de saúde estejam em consonância com os princípios e diretrizes 
do SUS e do plano Municipal de saúde; possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe 
multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na elaboração, desenvolvimento e 
implementação de programas no seu campo de atuação; participar nos processo de aquisição de medicamentos, 
materiais, equipamentos, entre outros, necessários para assistência à saúde; viabilizar a resolutividade dos 
tratamentos, acompanhando os usuários nos processos dos atendimentos elaborando documentos, prontuários e 
outros, observando as anotações das aplicações e procedimentos realizados; proporcionar a disseminação do 
conhecimento, coordenando e desenvolvendo ações inter setoriais e parcerias com empresas e organizações 
privadas ou públicas, jornais entre outros; preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a 
fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros; contribuir com 
conhecimentos de sua área técnica de formação para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena 
assistência à saúde, bem como participar dos procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância 
epidemiológica para a população; portar-se de forma correta em seu trabalho, desenvolvendo as suas atividades 
de forma organizada, com clareza observando e respeitando as normas do município e os demais colegas, 
colaborando para manter o ambiente de trabalho limpo e harmonizado; utilizar os EPIs – Equipamentos de 
Proteção Individual, disponibilizados pelo município, sempre que a atividade desempenhada exigir, objetivando 
prevenir-se de possíveis danos a sua saúde; zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, 
informando ao superior imediato, os problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e 
equipamentos adequados ao serviço e ao local de trabalho; conduzir veículos; realizar outras atribuições 
compatíveis com sua formação profissional. 
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Engenheiro Ambiental (5) 

Promover educação ambiental, controle da qualidade ambiental (redes de monitoramento e vigilância); gestão e 
tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; 
análise de riscos e impactos ambientais, além do estudo de indicadores ambientais; estudo de energias renováveis 
e alternativas e planejamento energético; estudo de tecnologias limpas e valorização de resíduos; análise de 
auditorias ambientais; gestão e planejamento do uso de áreas urbanas; gestão de recursos hídricos e 
ordenamento de territórios; diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua 
conservação, pela educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-
renováveis; desenvolvimento de atividades associadas a gestão e manejo de resíduos e efluentes; planejamento 
do espaço;  gerenciamento dos recursos hídricos; desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, 
estabelecendo padrões educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza; compreensão dos 
aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental, estabelecendo os 
fundamentos da sustentabilidade; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática; executar outras tarefas correlatas. 

Farmacêutico (6) 

Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; subministrar produtos 
médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; 
controlar drogas e produtos equiparados, anotando sua venda em regras, guias e livros, segundo os receituários 
devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em 
fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios 
biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; efetuar análise bromatológica de 
alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, 
com vistas ao resguardo da saúde pública; fiscalizar com a Vigilância Sanitária as farmácias, drogarias e indústrias 
químico-farmacêuticas quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se 
necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; assessorar autoridades 
superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer 
subsídio para a elaboração de ordem de serviço, portarias, pareceres e manifestos; fazer relatório mensal dos 
trabalhos realizados; controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da farmácia e do laboratório, 
suficientes para o desenvolvimento das atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins. 

Fiscal de Tributos (7) 

Exercer fiscalização nas empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, e concessões públicas no 
pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais e de competência municipal; exercer fiscalização nas 
empresas e concessões públicas, fazendo notificações, autuações, registrando e comunicando irregularidades; 
exercer o controle das atividades decorrentes de concessões públicas; efetuar sindicâncias para verificação das 
alegações dos contribuintes, decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades e pedidos de baixa 
de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos sujeitos a tributação municipal, orientando os 
contribuintes quanto à legislação tributária municipal, inclusive quanto ao exercício regulador do poder de polícia; 
intimar contribuintes ou responsáveis, lavrando autos de infração; proceder a diligências, prestar informações e 
emitir pareceres; elaborar relatórios e boletins estatísticos, prestando informações em processos relacionados 
com sua área de competência; auxiliar em estudos, visando a aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos 
fiscais; executar outras atividades correlatas. 

Fisioterapeuta (8) 

Executar métodos e técnicas prescritas pelos médicos e sob a supervisão destes, com a finalidade de auxiliar na 
restauração, conservação ou desenvolvimento da capacidade física do paciente, diminuída por doença ou lesões; 
execução desses métodos em pacientes com lesões músculo-osteoarticulares em fase de recuperação ou em 
pacientes pneumológicos que necessitam de terapia física; compreender a efetivação final de uma prescrição 
médica nos seus aspectos de movimentação de paciente, manipulação de aparelhos e supervisão de exercícios 
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juntamente com outra forma de terapia; executar serviços de fisioterapia em hospitais, ambulatórios e seções 
próprias; informar o médico e solicitar orientação sobre o quadro inicial e a evolução ou não do paciente, 
assessorando quanto às questões relativas a sua competência; atender a consultas fisioterápicas em ambulatórios 
e unidades sanitárias; ajudar a restabelecer deficiências musculares; recuperar pessoas que apresentam 
dificuldades motoras associadas ou não a problemas mentais; desenvolver programas de prevenção educativa ou 
recreativa que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados. 

Fonoaudiólogo (9) 

Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; encaminhar o cliente ao especialista, 
orientando este e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de 
reabilitação; emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, 
elaborando relatórios para complementar o diagnóstico; programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de 
voz, fala, linguagem, expressão de pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, 
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, 
de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o cliente; opinar quanto às 
possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação 
específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; participar de equipes multiprofissionais para 
identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua 
especialidade para estabelecer diagnóstico e tratamento; assessorar autoridades da instituição, preparando 
informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para elaborar pareceres, 
portarias e outros; colaborar, quando solicitado, com as equipes de atuação-supervisão do estágio supervisionado 
em psicologia para efeitos diagnósticos, de tratamento, de planejamento e de programação de ações destinadas a 
atender necessidades das populações atendidas, em sua área de conhecimento; efetuar exames audiológicos;   
providenciar, recomendar e/ou realizar tratamentos especializados; participar de reuniões médicas, cursos e 
palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;  preencher os relatórios de 
comprovação de atendimentos; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho; desempenhar outras tarefas afins. 

Médico Clinico Geral (10) 

Trabalho inerente à profissão, segundo os princípios e técnicas inerentes à medicina; incluindo: atendimento às 
consultas e aos pacientes hospitalizados, fazendo as anotações devidas; orientação aos pacientes, como seres 
integrais e sociais; notificação de doenças, nos termos da lei; orientação de enfermeiros, residentes e estagiários; 
participação em reuniões de trabalho, conferências médicas e de desenvolvimento de recursos humanos e outras 
atividades correlatas; execução de tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área médica de sua 
especialização; auxílio na elaboração e execução de estudos, planos e projetos, dentro da área médica de sua 
especialização; interpretação de documentos, segundo sua especialização, para atender às necessidades do 
serviço; avaliação da capacidade física e mental das pessoas; avaliação de laudos e exames médicos ou de 
especialistas; realização de vistorias e emissão de laudos médicos relativos à capacidade das pessoas; exame de 
processos e procedimentos de interesse do Município; prescrição de medicamentos; aplicação de recursos da 
medicina preventiva e terapêutica para promover, preservar e recuperar a saúde dos servidores e membros da 
instituição; elaboração de prontuário médico; elaboração de pareceres da sua área específica quando a situação 
de saúde e /ou jurídica assim exigir; execução de outras tarefas correlatas; participação em programas de 
atendimento à população atingida por calamidade pública; integração com a execução dos trabalhos de vacinação 
e saneamento; realização de estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e sugestão de medidas 
destinadas à solução dos problemas levantados; participação na elaboração e execução dos programas de 
erradicação e controle de endemias na área respectiva; participação em atividades de apoio médico-sanitário das 
Unidades Sanitárias da Secretaria de Saúde; participação em eventos que visem a seu aprimoramento técnico-
científico e que atendam aos interesses da instituição; fornecimento dos dados estatísticos de suas atividades; 
participação em treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; notificação das doenças compulsórias 
à autoridade sanitária local; opinião a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem 
utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; direção de veículos leves, mediante 
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autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; organização, limpeza e conservação dos 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenho de outras tarefas afins. 

Médico Veterinário (11) 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública direta e 
indireta, entidades e organizações populares dos Municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais 
de Medicina Veterinária; promover a saúde pública, realizando controle e análise de zoonoses, levantando dados 
por meio da fiscalização, investigação, orientação, realizando vistorias, apreensão, inutilização de cozinhas, 
abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, entre outros; colaborar com a diminuição 
de contaminações ambientais, por meio de fiscalizações em depósitos de lixos, terrenos baldios, lençóis freáticos, 
efluentes, solos, residências urbanas e rurais, entre outros; realizar atendimento clínico em animais, bem como 
realizar cirurgias veterinárias; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe 
multiprofissional de vigilância à saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres 
técnicos e/ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários; acompanhar e 
orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de bovinos, suínos, aves e outros, a fim de 
determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o consumo e a industrialização, conforme 
normatização da legislação vigente; orientar quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, 
elaborando e executando projetos para assegurar a qualidade desses alimentos; realizar profilaxia, diagnóstico e 
tratamento de doenças dos animais, por meio de exames clínicos e laboratoriais, colhendo material e/ou 
procedendo à análise anatomopatológica, histopatológica, hematológica e imunológica, estabelecendo o 
diagnóstico e a terapêutica apropriada, a fim de assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 
contribuir, com conhecimentos da área de Medicina Veterinária e afins, para o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas para a plena assistência à saúde; elaborar e supervisionar o planejamento e a execução de projetos de 
licenciamento ambiental, avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros; responder tecnicamente 
pelos estabelecimentos municipais que comercializam e distribuem medicamentos e produtos veterinários; 
receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando a vigilância sanitária 
e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das condições de higiene e saúde; atuar na 
prevenção de riscos de agravos à saúde da população, por meio de visitas in loco, verificando e realizando 
denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada,  a fim de contribuir com a diminuição e a erradicação de 
focos de vetores, roedores, raiva animal, entre outros; prestar informações e orientações à população, visando 
proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões 
comunitárias; planejar e desenvolver programas de sobrevivência de espécies animais; adotar e cumprir 
procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica da Secretaria, Fundação ou 
Autarquia em que está lotado, referentes a sua área de atuação, fornecendo subsídios para planejamento e 
execução das Políticas de Promoção e Prevenção em Saúde; articular informações, juntamente com profissionais 
de outras áreas e instituições, públicas ou privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais 
documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações referentes a sua atribuição técnica; promover a 
melhoria e o aperfeiçoamento  das equipes profissionais e multiprofissionais, subsidiando decisões e ações, bem 
como participando efetivamente de seus processos de planejamento e avaliação; colaborar com a formação e o 
aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de 
programas de treinamento em serviço; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades 
públicas e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo 
sugestões, revisando, discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e 
exigências técnicas, bem como constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe; realizar 
outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Nutricionista (12) 

Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da 
saúde pública, desenvolvendo campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a 
criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e consequente melhoria da saúde coletiva; 
examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com 
problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a população; 
proceder a planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação 
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dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais 
mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; exercer as atividades e funções inerentes à 
profissão, de acordo com as normas técnicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; programar, elaborar e avaliar os cardápios, observando no mínimo 
a adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas; respeitar os hábitos 
alimentares de cada localidade e a sua vocação agrícola; emitir orientações referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, do Governo Federal, e do Município de Iomerê; calcular os parâmetros nutricionais 
para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades 
nutricionais específicas, definindo quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos padrões de Identidade 
e Qualidade (PIQ) na elaboração dos cardápios; planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, 
compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos 
produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias, bem como fazer lista contendo a relação de 
gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, contendo quantidades e discriminação completa; os 
quantitativos solicitados devem ter por base o constante no cardápio previamente elaborado e aprovado pelo CEA, 
devendo o cardápio conter os valores nutricionais por porção  e  o custo aproximado por porção, com base nos 
preços praticados no mercado, conforme pesquisa prévia de preços dos itens; elaborar lista de itens que devem 
ser adquiridos da Agricultura Familiar, contendo quantitativos, descrição completa dos itens, valores unitários e 
totais, bem como planilha informando o período(mês) e as quantidades que serão solicitados do item durante o 
ano, com base no cardápio elaborado e aprovado pelo CEA; planejar e coordenar a aplicação de testes de 
aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da 
concorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliação e 
aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e 
realizando análise estatística dos resultados; estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e 
deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no PNAE; elaborar o plano de 
trabalho anual do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) municipal, contemplando os procedimentos 
adotados para o desenvolvimento das atribuições; elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para o 
Serviço de Alimentação nas escolas da rede municipal de ensino; desenvolver projetos de educação alimentar e 
nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; interagir com o 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas atividades; coordenar, supervisionar e executar 
programas de educação permanente em alimentação e nutrição da comunidade escolar; articular-se com a direção 
e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de 
alimentação e nutrição; assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE; participar do processo 
de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a 
fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para sua participação no 
processo de aquisição dos alimentos; elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; orientar 
e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte 
de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios; participar de 
eventos sempre que solicitado; contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de 
alimentação e nutrição; colaborar, quando solicitado, na formação de profissionais na área de alimentação e 
nutrição, orientando estágios e participando de programas de treinamento e capacitação; comunicar aos 
responsáveis legais, e no caso de inércia destes, à autoridade competente, quanto à existência de condições do 
PAE impeditivas de boa prática profissional ou que sejam prejudiciais à saúde e à vida da coletividade; acompanhar 
e auxiliar na preparação e distribuição das refeições aos alunos; tratar todos com delicadeza e amabilidade,  
respeitando as preferências alimentares, oferecendo alimentos,  sem forçar a ingestão de alimentos não 
apreciados  por cada indivíduo; manter organizados, limpos e conservados materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins. 

Odontólogo (13) 

Trabalho cirúrgico em odontologia; atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, 
entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de 
doenças gengivais e canais; diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento; realizar tomadas radiográficas e 
revelação; orientar para a saúde bucal; realizar atendimento clínico; controlar lesões e reabilitar pacientes; 
proceder a exames clínicos e diagnósticos; participar nas atividades de treinamento ou aperfeiçoamento de 
profissionais e auxiliares; participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços 
odontossanitários; aplicar as normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária, a fim de que 
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sejam integralmente cumpridas da maneira que mais convenha aos interesses e necessidades dos serviços; 
encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; 
examinar as condições buço-dentárias do paciente, esclarecendo sobre o diagnóstico e tratamento; promover a 
saúde bucal, por meio dos tratamentos de cáries, afecções da boca, dentes, raízes, utilizando-se dos 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, entre outros inerentes à profissão; estabelecer diagnóstico, 
prognóstico e plano de tratamento bucal, por meio de instrumentos especiais, exames radiológicos e laboratoriais; 
proporcionar conforto e facilitar a execução dos tratamentos odontológicos, por meio de aplicações de anestesias 
regulamentadas pelo Conselho Federal de Odontologia; desenvolver ações educativas em saúde bucal, individual e 
coletiva, visando à disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene e saúde 
bucal; auxiliar no tratamento pré, trans e pós-operatório, prescrevendo e administrando medicamentos 
regulamentados pelo Ministério da Saúde, sempre que necessário; colaborar com a formação e o aprimoramento 
de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de educação e treinamento em 
serviço; contribuir, preventiva e corretivamente, com os conhecimentos de sua área de atuação, assessorando 
escolas, postos de saúde, comunidades e outros, realizando tratamentos e palestras; orientar e zelar pela 
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, bem como 
observar sua correta utilização; realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional; fazer 
encaminhamento a serviços ou entidades competentes dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar 
medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar 
do programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes para 
evitá-las; solicitar ao órgão competente todo material técnico administrativo; prestar assistência odontológica 
curativa, priorizando o grupo materno-infantil; prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do 
sistema incremental; coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em situações de emergência e 
calamidade; promover o incremento e a atualização de outras medidas e métodos preventivos e de controle; 
propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de recursos humanos; realizar e 
participar de estudos e pesquisas direcionados à área da Saúde Pública; apresentar propostas de modernização de 
procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua área de atuação; alimentar sistemas de 
informática existentes ou que venham a ser instalados/implantados, visando ao cadastro de pacientes, controle, 
acompanhamento dos pacientes/procedimentos/atendimentos/exames/medicamentos e outros realizados dentro 
da Unidade Básica de Saúde(Posto de Saúde); alimentar sistemas de informática de órgãos fiscalizadores; 
desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração sanitária; dirigir veículos leves, 
mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; utilizar os EPIs – 
Equipamentos de Proteção Individual, disponibilizados pelo Município, sempre que a atividade desempenhada 
exigir, objetivando prevenir-se de possíveis danos a sua saúde. 

Psicólogo (14) 

Prestar orientação à clientela do SUS, pessoas doentes, de modo que a psicologia possa auxiliar em suas vidas ou 
tratamentos, especialmente os de natureza neurótica; prestar serviços de âmbito da saúde pública, executando 
atividades de esclarecimento e orientação às pessoas de pouco conhecimento cultural, incentivando a higiene; 
incentivar a vocação dos alunos da rede escolar, aplicando-lhes testes vocacionais, orientando-os sobre as 
profissões com as quais se identifiquem; efetuar orientação e desenvolvimento profissional; verificar a 
necessidade de treinamento dos servidores municipais; pesquisar as características psicológicas dos servidores; 
realizar estudos e aplicações práticas da psicologia na área de educação; atender a comunidade em geral, 
identificando indivíduos com problemas psicológicos e encaminhando-os para tratamento adequado; atuar em 
projetos das associações de classes e de bairros; identificar a necessidade de mão-de-obra no âmbito do Município 
e promover a sua formação, em conjunto com outros órgãos; efetuar trabalhos de psicologia em geral; executar 
outras tarefas correlatas mediante determinação superior; atuar também na área de saúde, procedendo ao exame 
de pessoas que apresentam problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social ou distúrbios 
psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapia, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas 
psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção 
na vida comunitária; atender à gestante, acompanhando a gravidez, o parto e o puerpério, para integrar suas 
vivências emocionais e corporais; preparar pacientes para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive 
pacientes terminais, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, para oferecer 
maior apoio, equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanhar programas de pesquisa, 
treinamento e política sobre saúde mental, elaborando-os, coordenando-os e supervisionando-os, para garantir a 
qualidade de tratamento em nível de macro e microssistemas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
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quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho. 

Técnico em Recursos Humanos (15) 

Registrar a movimentação de pessoal, como o registro de admissão, provimento, dispensa ou exoneração, 
anotações funcionais e remuneração; providenciar o cumprimento das obrigações e encargos sociais, na forma 
estabelecida; realizar enquadramento, reenquadramento, transposição, promoção funcional, progresso funcional, 
transferência e alteração de regime jurídico do pessoal pertencente ao Quadro do Poder Executivo Municipal e da 
Câmara Municipal, após autorização da autoridade competente; controlar a carga horária e o ponto dos servidores 
municipais, elaborando a respectiva Folha de Pagamento e as relações de descontos obrigatórios e autorizados; 
promover controle, registro e arquivo das sindicâncias, processos administrativos disciplinares e outros processos 
administrativos instituídos pela autoridade competente; promover a concessão de férias e de licenças regulares, 
observando as necessidades dos órgãos da administração municipal, após autorização da autoridade competente; 
registrar mérito funcional e elogio, após ato do Prefeito; promover a execução das penalidades disciplinares ao 
servidor municipal incurso em ilícito previsto em Lei, de acordo com a decisão da autoridade competente; lavrar 
apostilamento funcional; promover e executar os serviços relativos à segurança básica e necessária do trabalho; 
outras atividades ou tarefas que lhe forem delegadas, em concordância com a formação do profissional. 

Coordenador Pedagógico (16) 

Articular e coordenar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, com foco na proposta pedagógica que defina as 
linhas norteadoras do currículo escolar, os princípios metodológicos, os procedimentos didáticos, as concepções 
de conhecimento e de avaliação, entre outros; assegurar o cumprimento da função precípua da escola pública 
quanto à garantia do acesso, da permanência e do êxito no percurso escolar do aluno; participar da elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico, planos, programas e projetos eficazes de 
qualificação do processo ensino-aprendizagem; assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais como referência da proposta pedagógica da escola; orientar o trabalho do 
professor para a elaboração de um currículo escolar contextualizado, que garanta a adoção de conhecimentos 
atualizados, relevantes e adequados à legislação vigente; acompanhar e avaliar o plano de trabalho do professor, 
de acordo com a proposta pedagógica da escola; avaliar, juntamente com os professores, o resultado de atividades 
pedagógicas, analisando o desempenho escolar e propondo novas oportunidades de aprendizagem aos alunos que 
apresentam dificuldades, objetivando sua superação; planejar e coordenar, em conjunto com a Direção, as 
atividades escolares no que concerne a calendário escolar, composição de turmas, distribuição de carga horária, 
lista de materiais, escolha de livros didáticos, recreio pedagógico, dentre outros; planejar e coordenar as 
atividades referentes a matrícula, transferência, adaptação de estudos, equivalência, reclassificação e conclusão 
de estudos do aluno; planejar e coordenar as reuniões pedagógicas, de Conselho de Classe e com a comunidade 
escolar, objetivando a melhoria constante do processo ensino-aprendizagem; mediar conflitos disciplinares entre 
professores e alunos de acordo com as normas de convivência da escola e da legislação em vigor, levando ao 
conhecimento da Direção quando necessário, para os encaminhamentos cabíveis; coordenar atividades de 
recuperação de aprendizagem, realizando reuniões de Conselho de Classe, com o intuito de discutir soluções e 
sugerir mudanças no processo pedagógico; estimular e orientar o professor na realização de auto avaliação e 
avaliações bilaterais com seus alunos; organizar palestras ou aulas de aperfeiçoamento e atualização do corpo 
docente, realizando em serviço, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos profissionais; 
assegurar a regularidade da vida escolar do aluno; cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação vigente; coletar 
e atualizar o acervo da legislação em vigor; assegurar a autenticidade, guarda, preservação e sigilo de todos os 
documentos que tramitam no estabelecimento de ensino; participar dos cursos de formação, simpósios, 
congressos, seminários e outros, a fim de buscar enriquecimento pessoal e desenvolvimento profissional; articular, 
facilitar, mediar e motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe docente, por meio das ações que 
promovam evolução positiva no desempenho pedagógico, nas relações de trabalho e nas atitudes frente a suas 
funções; levantar dados acerca da contextualização histórica da escola, das famílias envolvidas, buscando 
informações sobre as necessidades educacionais e sociais, caracterizando o perfil dos alunos, com o objetivo de 
fornecer subsídios para reflexão das mudanças sociais, políticas, tecnológicas e culturais da sua unidade escolar; 
buscar apoio junto a profissionais especializados, possibilitando ao corpo docente atuar com portadores de 
necessidades especiais, visando ao atendimento com qualidade; pesquisar os avanços do conhecimento científico, 
artístico, filosófico e tecnológico, bem como organizar grupos de estudo, orientando atividades interdisciplinares, 
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de modo a promover formação contínua dos educadores (professores e/ou funcionários); propor à Direção a 
infraestrutura necessária para a escola, a fim de atender alunos com necessidades especiais; sugerir à Direção a 
compra ou recuperação de materiais, equipamentos e recursos pedagógicos necessários à prática pedagógica 
eficaz; promover ações, em articulação com a Direção, que estimulem a utilização dos espaços físicos da escola, 
como salas de aula, de informática, laboratório, sala de leitura, biblioteca e outros; elaborar e manter atualizados 
os registros e informações estatísticas, analisando,  interpretando e divulgando os índices de desempenho da 
escola, como aprovação, reprovação, frequência e evasão, a fim de estabelecer novas metas para alcançar a 
eficiência institucional; estimular o aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente, incentivando a participação 
em cursos de formação, grupos de estudo, reuniões, palestras, simpósios, seminários e fóruns, a fim de contribuir 
para o crescimento pessoal e profissional; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento, aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; zelar pelo 
cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes a intimidade e privacidade dos 
usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; organizar e manter 
atualizada a memória histórica da escola; representar, quando designado, a Secretaria Municipal em que está 
lotado; substituir a Direção, quando necessário e devidamente delegado. 

Orientador de Ensino (17) 

Realizar estudos e pesquisas, utilizando documentação científica e outras fontes de informação, constatando 
resultados e métodos utilizados e testando novos métodos, para ampliar e atualizar o próprio campo de 
conhecimento e aperfeiçoar sua atuação na área da orientação educacional; colaborar na fase de elaboração do 
currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no processo de orientação educacional, a fim de 
contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino; aplicar processos de caracterização da clientela 
escolar, utilizando testes pedagógicos e outras técnicas especiais, como de observação, questionários, cartas e 
entrevistas com os alunos, sua família e seus mestres, para obter um perfil completo da personalidade de cada 
educando e da sua atuação no meio em que vive; organizar um fichário dos alunos, reunindo informações de 
caráter físico, psicológico, escolar, socioeconômico e outras, para facilitar a identificação de aptidões, interesses e 
comportamentos de cada aluno e a resolução de seus problemas; coordenar o processo de desenvolvimento de 
aptidões e interesses dos educandos, elaborando planos de estudo, orientando-os sobre o uso eficaz de biblioteca 
da escola e estimulando-os ao novo exercício de atividades recreativas e desportivas, para aprimorar suas 
qualidades de reflexão e integração social; ensejar aos educandos a aquisição de conhecimentos sobre profissões, 
informando-os acerca de ocupações existentes no País, requisitos para ingresso na força de trabalho e sobre 
salários, ou levando-os a conhecer pessoalmente esses dados, para possibilitar a descoberta de aptidões, 
inclinações, traços de personalidade relacionados à vida profissional, bem como de suas limitações, e orientá-los 
na escolha de uma ocupação; auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, aconselhando ao 
especialista os casos que exigem assistência especial, a fim de contribuir para seu ajustamento ao meio em que 
vivem, promovendo a integração escola-família-comunidade, organizando reuniões com os pais, professores de 
outras comunidades, para possibilitar a utilização de todos os meios capazes de realizar a educação integral dos 
alunos; participar do processo de avaliação escolar e recuperação dos alunos, examinando as causas de eventuais 
fracassos, para aconselhar a aplicação de métodos mais adequados; planejar, organizar e coordenar a implantação 
e o funcionamento dos Serviços de Orientação Educacional na escola e na comunidade, assim como nos órgãos do 
serviço público e de empresas paraestatais e privadas. 

Professor Auxiliar (18) 

Auxiliar o professor e conferir suporte em salas de aula onde haja 2 (dois) ou mais alunos com necessidades 
especiais; auxiliar a equipe pedagógica na organização de questões pedagógicas/administrativas; planejar, 
registrar e avaliar a ação pedagógica; comprometer-se com práticas educativas/pedagógicas do projeto político-
pedagógico; manter uma postura ética e respeitosa com as famílias e profissionais; seguir o proposto pela Unidade 
Educativa e seu respectivo calendário; comprometer-se com a aprendizagem das crianças e adolescentes. 

Professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) (19) 
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Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a 
Proposta Pedagógica da Escola; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e às 
atividades de formação continuada organizadas pela Escola e/ou Secretaria Municipal de Educação; participar de 
reuniões e do processo de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, conforme a Proposta Pedagógica da 
Escola; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais e ao processo de ensino e de 
aprendizagem; cumprir atribuições constantes na Resolução CNE/CEB n. 4, de 2 de outubro de 2009; encaminhar 
ao Conselho Tutelar os casos de infrequência e abandono, acompanhando o processo; zelar e orientar a 
aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar horas-aulas e os dias letivos estabelecidos; colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe, com vistas 
ao planejamento e execução do trabalho docente; estabelecer mecanismos de avaliação de acordo com a 
Proposta Pedagógica; organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno; desempenhar 
integradamente as funções de educar e cuidar. 

Professor de Artes (20) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos; participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de Ciências (21) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos; participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
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estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de Educação Física (22 e 23) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos; participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins; compreender, analisar, estudar, pesquisar 
(profissional e academicamente), esclarecer, transmitir e aplicar os conhecimentos biopsicossociais e pedagógicos 
da atividade física e desportiva nas suas diversas manifestações, levando em conta o contexto histórico cultural; 
atuar em todas as dimensões de seu campo profissional, o que supõe pleno domínio da natureza do conhecimento 
da Educação Física e das práticas essenciais de sua produção, difusão, socialização e de competências técnico-
instrumentais, a partir de uma atitude crítico-reflexiva e ética; disseminar e aplicar conhecimentos práticos e 
teóricos sobre a Educação Física (Atividade Física/Motricidade Humana/Movimento Humano), analisando-os na 
relação dinâmica entre o ser humano e o meio ambiente; contribuir para a formação integral de crianças, jovens, 
adultos, no sentido de que sejam cidadãos autônomos e conscientes; responsabilizar-se pelos alunos durante o 
tempo de desenvolvimento das atividades. 

Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais (24 e 25) 

Participar do processo que envolve planejamento, construção, execução e avaliação escolar e institucional da 
escola; cuidar do bem-estar e da integridade dos educandos; realizar atividades de aprendizagem, lazer, culturais, 
cívicas e esportivas com os educandos na escola; zelar pela manutenção do equipamento e do material pedagógico 
da escola; desenvolver outras atividades previstas no regulamento e no regimento escolar, em planos, programas 
e projetos da escola; elaborar planos, programas e projetos; acompanhar, controlar e realizar a avaliação da 
aprendizagem; realizar os processos de inclusão de alunos que apresentam necessidades educativas especiais em 
sala de aula, supervisionados por especialistas da área; promover atividades e eventos pedagógicos extraclasse; 
realizar pesquisa educacional e aprimoramento do processo ensino-aprendizagem; participar ativamente da vida 
comunitária da Unidade Educacional; realizar atividades exigidas pela Unidade Educacional e na Legislação Escolar 
em seu turno e extraturno. 

Professor de Ensino Religioso (26) 

Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou de 
aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela docência em laboratório de ensino, 
em sala de recursos didáticos e em oficina pedagógica; participar do processo que envolve planejamento, 
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elaboração, execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola; participar da elaboração do calendário escolar; exercer atividade de 
coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos termos do regulamento; atuar na elaboração e 
na implementação de projetos educativos, ou, como docente, em projeto de formação continuada de educadores, 
na forma do regulamento; participar da elaboração e da implementação de projetos e atividades de articulação e 
integração da escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos, atividades e 
programas de capacitação profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente 
seus alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e 
das atividades realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 
profissional; exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 
escola, previstas no regulamento desta Lei e no regimento escolar. 

Professor de Geografia  (27) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos;  participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de História (28) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos;  participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
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sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de Língua Inglesa (29) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos;  participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de Informática (30) 

Participar da elaboração do Projeto Pedagógico da Escola, da construção do currículo e de todas as atividades 
previstas no calendário escolar; planejar e desenvolver atividades com os educandos no Centro de Informática 
Educativa, vinculando-as ao Projeto Pedagógico da Escola, na seguinte conformidade: a) elaborar plano de 
trabalho que contribua para a construção do currículo na escola, considerando o referencial curricular para a 
construção de conhecimento voltado para às áreas das tecnologias, para atendimento aos aluno. b) garantir aos 
educandos o domínio dos recursos e das ferramentas disponíveis na informática, bem como de diferentes mídias, 
para que se tornem usuários competentes na utilização de tecnologias. c) construir instrumentos de registro que 
possibilitem diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na 
Informática Educativa. Responsabilizar-se, em parceria com todos os usuários do Centro de Informática Educativa, 
pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais, orientando todos para o uso responsável 
dos equipamentos disponíveis. Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento do Centro de Informática 
Educativa, nos horários destinados ao pré e pós-escola, no tocante a: a) organização do espaço físico, no sentido 
de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas; b) elaboração do horário de atendimento aos alunos, 
conforme normas legais pertinentes, de acordo com o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional; c)registro e 
encaminhamento à equipe técnica da U.E. dos problemas observados em relação ao uso e manutenção dos 
equipamentos; d)solicitação e acompanhamento relativos ao atendimento de “Help Desk”. Promover, organizar, 
assessorar, participar, apoiar e divulgar eventos, congressos, cursos, mostras, feiras e outros na área de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação incentivando a participação e integração de toda a comunidade 
educativa. Desenvolver atividades no Centro de Informática Educativa obedecendo o mesmo calendário letivo das 
Unidades Escolares. Orientar os oficineiros, estagiários e monitores que desenvolverem, nos horários disponíveis, 
atividades no Centro de Informática Educativa. 

Professor de Língua Portuguesa (31) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
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curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos;  participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Professor de Matemática (32) 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os 
objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, 
execução e avaliação do plano integral da escola; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado 
em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente; 
atualizar-se em sua área de conhecimentos;  participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
específicas e das atividades específicas ou extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, 
planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem; fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no 
sentido de subsidiar o trabalho docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos 
educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado 
sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 

Psicopedagogo (33) 

Realizar atividades psicopedagógicos direto à docência na Educação Básica, voltadas ao acompanhamento 
psicopedagógico dos alunos da Rede Municipal de Ensino; realizar avaliação psicopedagógico dos alunos da Rede 
Pública Municipal de Educação; vivenciar e construir projetos, buscando operar na prática clínica individual e 
grupal nas Unidades Educacionais Públicas do Município; desenvolver projetos institucionais, principalmente 
aqueles relacionados à escola; investigar os problemas emergentes nos processos de aprendizagem; diagnosticar, 
orientar e atender os alunos com dificuldades em aprendizagem; esclarecer os obstáculos que interferem para 
uma boa aprendizagem; favorecer o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagem adequados; 
realizar o diagnóstico psicopedagógico, com especial ênfase às possibilidades e perturbações da aprendizagem; 
planejar intervenções psicopedagógicos com os alunos e orientar professores e pedagogos; fazer 
encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; participar do plano de 
coordenações pedagógicas com os professores; acompanhar processo de avaliação do aluno e orientar a 
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organização do plano individualizado; contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas 
diferentes áreas de atendimento e documentar a avaliação; elaborar parecer técnico dos alunos acompanhados; 
participar de toda a programação do calendário escolar e da escola; participar de programas, cursos, treinamentos 
ou outras atividades com os alunos, pais, professores e funcionários da escola; gerar estatísticas de atendimentos 
e relatórios das atividades realizadas. 

Agente Administrativo (34) 

Executar serviços internos e externos, entregando e/ou afixando documentos, correspondências, jornais e 
pequenos volumes, dirigindo-se aos locais indicados; executar serviços de apoio administrativo nos diversos 
órgãos e unidades da Administração Pública Municipal; entregar e receber documentos, assinando ou solicitando 
protocolo, para comprovar a execução do serviço; efetuar pequenas compras e pagamentos do órgão; auxiliar em 
serviços de escritório, separando e carimbando documentos, preparando etiquetas e realizando outras tarefas, 
sob orientação; atender pessoas, prestando-lhes as informações necessárias e encaminhando-as aos locais 
solicitados; anotar recados e telefonemas, comunicando posteriormente aos interessados; processar cópias de 
documentos; dirigir veículos leves e motocicleta, quando solicitado pela chefia imediata; realizar demais serviços 
relativos aos expedientes gerais. 

Técnico Agrícola (35) 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos 
agropecuários, orientando os agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio e beneficiamento de espécies 
vegetais, combate a parasitas e outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação superior no 
desenvolvimento da produção agrícola e pecuarista; exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de 
acordo com as normas técnicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho. 

Técnico da Vigilância Sanitária (36) 

Realizar inspeções sanitárias e vistorias sanitárias nos estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros 
alimentícios ou outros relacionados direta ou indiretamente com a saúde, para concessão de alvará sanitário 
inicial, revalidação do alvará sanitário, selo de qualidade e/ou deferimento de consultas, inspecionando as 
condições físicas, higiênicas e sanitárias, visando garantir o cumprimento da legislação municipal, estadual e 
federal; fiscalizar os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, envolvendo todas 
as etapas e processos da produção até o consumo, compreendendo matérias-primas, transporte, armazenamento, 
distribuição, comercialização e consumo de alimentos e medicamentos, saneantes, domissanitários, produtos 
químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, 
sangue, hemoderivados, órgãos, correlatos, tecidos, leite humano, equipamentos médico-hospitalares e 
odontológicos, insumos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, entre outros de interesse à saúde, 
visando garantir o cumprimento da legislação municipal, estadual e federal; fiscalizar, controlar e orientar a 
prestação de serviços que se relacionem, direta ou indiretamente, com a saúde, abrangendo, entre outros, 
serviços médico-hospitalares, veterinários, odontológicos, farmacêuticos, clínico-terapêuticos, diagnósticos, 
hemoterápicos, de radiações ionizantes e não ionizantes e de controle de vetores e roedores, visando garantir o 
cumprimento da legislação municipal, estadual e federal, em níveis de ações básicas de média e alta 
complexidade; executar ações de fiscalização e controle sobre o meio ambiente, estabelecendo relações entre os 
vários aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente e o processo de trabalho 
como habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos à saúde, como aplicação de agrotóxico, edificações, 
parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar, visando 
garantir o cumprimento da legislação municipal, estadual e federal; realizar a coleta de água, alimentos, bebidas, 
medicamentos e outros produtos de interesse à saúde para análise fiscal, de orientação e laboratorial; fiscalizar e 
orientar, baseado na legislação em vigor, os dizeres dos rótulos, bulas, prospectos de medicamentos e produtos de 
interesse da Vigilância Sanitária; fiscalizar e orientar o controle das prescrições de receitas de medicamentos e 
outras terapias, quanto à habilitação profissional legal, como tipo de talonário, quantidades e outras 
especificações previstas em lei; apreender, interditar em depósito, inutilizar ou coletar produtos, conforme 
determinação do Ministério da Saúde ou da Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, quando necessário. 
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Técnico de Enfermagem (37) 

Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre suas condições de realização, para facilitar a 
atividade médica; realizar e registrar exames, posicionando adequadamente o paciente, manejando os dispositivos 
necessários segundo instruções médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar pacientes, prestando informações 
relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; 
verificar em unidades hospitalares os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e 
de enfermagem; coletar leite materno no lactário ou no domicílio; colher e/ou auxiliar paciente na coleta de 
material para exames de laboratório, segundo orientação médica ou de enfermagem; cumprir e fazer cumprir o 
código de ética e deontologia de enfermagem; cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar; 
auxiliar nos exames admissionais, periódicos e demissionais, quando solicitado; efetuar o controle diário do 
material utilizado, anotando quantidade e tipo e sua reposição; realizar visitas domiciliares; cumprir prescrições de 
assistência médica e de enfermagem; auxiliar o paciente em suas necessidades e solicitações; realizar imobilização 
do paciente mediante orientação do enfermeiro; realizar os cuidados com o corpo após a morte; realizar registros 
das atividades do setor, ações e fatos acontecidos com pacientes e outros dados, para realização de relatórios e 
controle estatístico; preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica; montar, circular a sala de cirurgia e instrumentar 
cirurgias, se necessário; executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, 
bem como seu preparo, armazenamento e distribuição; realizar procedimentos técnicos prescritos pelo médico ou 
pelo enfermeiro utilizando técnicas assépticas; e executar outras tarefas correlatas, sob supervisão do enfermeiro. 

Técnico de Tributos (38) 

Prestar atendimento aos contribuintes, por meio de atendimento pessoal ou via telefone, esclarecendo dúvidas e 
informações, sempre que solicitado; oferecer assessoramento referente a sua formação técnica, organizando e 
coordenando trabalhos, instruindo servidores, acompanhando resultados e cumprimentos de objetivos; realizar 
consultas de cadastros, documentos e processos, a fim de possibilitar o andamento das solicitações de isenções de 
impostos para aposentados pensionistas do Município; possibilitar o fluxo dos processos em assuntos da Fazenda, 
emitindo pareceres, analisando variáveis e implicações, consultando normas, legislações, entre outros, sempre que 
necessário; fornecer subsídios para análises e tomadas de decisões, desenvolvendo e alimentando planilhas, 
gráficos, comparativos e demonstrativos referentes à receita municipal; promover a organização do banco de 
informações, manter atualizados todos os cadastros pertinentes ao setor, elaborando e/ou digitando 
memorandos, ofícios, guias de recolhimento e outros relacionados à área, garantindo sua expedição e/ou 
arquivamento; efetuar a inscrição de dívidas ativas, emitindo certidões, avisos de débitos e alvarás de 
funcionamento; orientar e informar bancos a respeito de cobranças de tributos; realizar análises de devoluções e 
desenvolvimento de processos relativos a tributos pagos indevidamente; calcular impostos e taxas, bem como 
elaborar e controlar pagamentos de parcelamento de dívidas; enquadrar empresas em relação a sua atividade 
econômica; elaborar recursos administrativos para interposição junto à Secretaria Estadual da Fazenda; realizar 
auditoria dos movimentos econômicos, por meio da análise de movimentações, processos, análise de livros fiscais, 
bem como prestar assessoria ao controle interno da Secretaria de Administração e Finanças; atender à fiscalização 
municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo os documentos solicitados; guardar 
sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, 
ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos 
Regionais de Contabilidade; e realizar outras atribuições conforme sua formação profissional. 

Técnico em Tesouraria (39) 

Desempenhar atividades relacionadas à execução financeira do Município, envolvendo todas as unidades gestoras 
da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Fundos Municipais, em conformidade com as normas de tesouraria e de 
contabilidade pública; realizar o acompanhamento dos recebimentos e pagamentos diários, disponibilizando 
informações gerenciais de tesouraria, para prover nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários; 
realizar controle de informações financeiras oriundas de todos os departamentos do ente municipal, devidamente 
integrado com a Contabilidade e Arrecadação de Tributos; realizar pagamentos a fornecedores; realizar o mapa de 
vencimentos, emissão de cheques, operações bancárias; planejar a tesouraria, permitindo projetar temporalmente 
todas as receitas e despesas de recursos próprios ou vinculados; realizar outras atribuições correlatas, conforme 
demanda e solicitação do superior imediato; orientar as atividades desenvolvidas pelos demais servidores das 
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seções financeiras no desenvolvimento de suas atribuições; elaborar o Resumo Diário de Caixa; assinar cheques e 
ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; fazer conciliações bancárias e ordens de 
pagamento; efetuar depósitos, transferências e levantamentos, tendo atenção à rentabilização dos valores; 
assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Diário de Caixa e no 
Resumo de Tesouraria; enviar diariamente à Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de 
Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de Recebimento (Guias de 
Receita), e de todos os restantes documentos à chefia imediata; recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e 
dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los; montar, numerar e rubricar pastas diárias; arquivar documentos e 
pastas; executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em 
matéria financeira; efetuar pagamentos; ser responsável pelos valores entregues à sua guarda; movimentar 
fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; informar, dar pareceres e 
encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria; confeccionar mapas de arrecadação; organizar o 
boletim da Tesouraria; realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional; alimentar sistema de 
informática existente ou que venha a ser implantado; encaminhar informações via sistema a órgãos fiscalizadores; 
portar-se de forma correta em seu trabalho, desenvolvendo as suas atividades de forma organizada, com clareza e 
ética, sendo discreto, observando e respeitando as normas do Município e os demais colegas, colaborando para 
manter o ambiente de trabalho limpo e harmonizado. 

Agente Comunitário de Saúde (40) 

Realizar visitas domiciliares, dialogando com a população, observando o ambiente físico, avaliando as condições de 
higiene, verificando a existência de animais, observando o relacionamento entre os membros da família, 
detectando problemas de saúde e sociais, acompanhando o crescimento e desenvolvimento das crianças, 
acompanhando a evolução da gestação, realizando encaminhamentos para serviços de saúde, aferindo pressão 
arterial quando necessário, hidratando crianças em casos de desidratação leve, realizando esclarecimentos gerais 
sobre saúde bucal, entre outros, visando proporcionar um bom atendimento à comunidade, averiguando suas 
necessidades; orientar a comunidade para a promoção da saúde, instruindo pacientes acerca de tratamento 
médico, casais sobre planejamento familiar, adolescentes sobre a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e gravidez indesejada, família sobre cuidados com bebês, parto e pós-parto, amamentação, vacinas, 
acidentes domésticos, alimentação, combate a insetos e roedores, entre outros, visando supri-los com 
informações pertinentes, que contribuam na melhoria da qualidade de vida; promover educação sanitária e 
ambiental, prestando esclarecimentos sobre o tratamento e o destino de dejetos, identificando os tipos de fossa 
existentes e orientando para a construção do tipo de fossa adequado, ensinando e demonstrando o 
acondicionamento correto e o destino adequado do lixo, conscientizando sobre a criação de animais, qualidade da 
água consumida, limpeza de caixas de águas, poços e fontes, entre outros, visando divulgação das condições 
básicas de higiene; rastrear focos de doenças, visitando o local do foco, verificando suas condições e as fontes de 
risco e informando aos órgãos competentes, coletando material para análise, repassando noções básicas sobre os 
cuidados na prevenção e tratamento de doenças infectocontagiosas e verminoses em geral; auxiliar em programas 
de promoção e proteção da saúde, atuando isoladamente ou com outros profissionais, em atendimentos grupais, 
individuais, ou por meio de visitas domiciliares, prestando serviços de suporte, de modo a colaborar no alcance 
dos objetivos propostos nesses programas; atuar junto a alunos da rede municipal de ensino na execução de 
programas de controle e promoção da saúde, orientando nas ações de higiene pessoal e primeiros socorros, 
verificando acuidade visual, controlando níveis de escabiose e pediculose, prevenindo contra doenças 
infectocontagiosas e acidentes, bem como encaminhando à rede básica de saúde as crianças que necessitarem de 
ação médica; participar de campanhas preventivas, auxiliando em campanhas de vacinação, preparando o material 
de apoio, distribuindo material educativo, distribuindo preservativos, distribuindo material preventivo, clorando a 
água, convidando para participar de palestras, entre outros; promover comunicação entre unidades de saúde, 
autoridades e comunidade, participando de grupos e comitês representativos, encaminhando as reclamações da 
população, dando subsídio para os conselhos que elaboram políticas públicas, discutindo nos conselhos as 
necessidades e carências da comunidade, promovendo encontros e reuniões com autoridades; contribuir para o 
pleno funcionamento do ambiente de trabalho, materiais utilizados, organização e limpeza, mantendo a ordem, 
controlando e atualizando fichários, arquivos, formulários, fichas, recibos, consultas e outros, bem como 
realizando pedido de materiais de consumo, recebendo-os e conferindo-os; representar a Secretaria Municipal em 
que está lotado, quando solicitado; realizar outras atribuições compatíveis com sua área de atuação. 
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Assistente de Creche (41) 

Auxiliar no planejamento de jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras atividades a serem 
desenvolvidas pelas crianças, selecionando ou preparando textos adequados, consultando obras específicas ou 
trocando ideias com orientadores educacionais, para obter um roteiro que facilite as atividades educativas e o 
relacionamento educador-educando; auxiliar na coordenação das atividades do curso, desenvolvendo nos alunos o 
gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, por meio da prática dessas atividades, para 
ajudar as crianças a compreender melhor o ambiente que as rodeia, estimular-lhes inclinações e aptidões e 
promover sua evolução harmoniosa; infundir nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios, a fim de contribuir para sua 
educação; registrar as atividades desenvolvidas no curso e todos os acontecimentos pertinentes, fazendo 
anotações no livro de controle, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso;auxiliar na organização 
de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo. 

Agente de Serviços Gerais (42) 

Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; executar trabalhos braçais; executar 
serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus veículos; executar 
serviços de limpeza e manutenção de praças, ruas e ajardinamento de canteiros públicos, inclusive nas funções 
típicas de gari; executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das placas; manter em 
condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outros relativos à 
segurança do órgão; receber, protocolar e entregar correspondências internas e externas; requisitar material 
necessário aos serviços; processar cópias de documentos; receber, orientar e encaminhar o público, informando 
sobre localização de pessoas ou dependências do órgão; receber e transmitir mensagens; encarregar-se da 
abertura e fechamento das dependências do órgão; encarregar-se da limpeza e polimento dos veículos e 
máquinas; relatar as anormalidades verificadas; atender telefone e transmitir ligações; realizar pequenos trabalhos 
relacionados à construção civil, tais como alvenaria em geral, reparos hidráulicos, serviços de pavimentação, 
pintura, carpintaria; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; manter organizados, limpos e conservados materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho que 
estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do órgão. 

Faxineiro (43) 

Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios públicos ou nos locais determinados pela 
administração; proceder à conservação e manutenção de móveis, máquinas, equipamentos e materiais em geral; 
transportar volumes; zelar para que os materiais e equipamentos de cozinha estejam sempre em perfeitas 
condições de utilização, funcionamento, higiene e segurança; fazer trabalhos de zeladoria, como ronda de 
inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes a evitar roubos, incêndios e danificações nos 
edifícios e materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos pelos portões ou portas de 
acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; manter livre de contaminação ou deterioração os víveres sob 
sua guarda; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho 
que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins. 

Merendeira (44) 

Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho antes de iniciar o serviço, bem como a existência dos utensílios 
necessários; consultar o cardápio diário, verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão 
devidamente separados; orientar e ajudar os auxiliares, se houver, sobre o pré-preparo dos gêneros; preparar 
refeições para funcionários públicos nas cozinhas da prefeitura, quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; 
fazer o preparo de arroz, feijão, grelhados, assados e/ou frituras; preparar merendas nas cozinhas municipais, 
preparando previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios indicados pelo 
nutricionista ou em dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e controlando tempo de cozimento e 
dosagem de ingredientes, para posterior distribuição aos comensais; colocar, à disposição dos usuários, talheres, 
bandejas, pratos, copos e outros; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como 
sua  fiscalização e conservação; receber e conferir alimentos para preparo das refeições e merendas, verificando 
sua quantidade e qualidade; efetuar registros e controles relativos a merendas e refeições distribuídas, consumo 
de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, solicitando sua requisição quando necessário; executar outras 
tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior hierárquico. 
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Motorista de Ambulância (45) 

Dirigir veículos automotores, incluídos os utilitários, de transporte de pessoas e materiais, e conduzir enfermos nas 
ambulâncias ou micro-ônibus em transporte municipal e fora do Município; proceder a abastecimento, 
conservação e manutenção do veículo, verificando óleo, água, estado de funcionamento e pneus; realizar serviços 
de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; limpar, lavar e manter 
sempre o veiculo em condições de trafegabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades 
ou avarias com o veículo sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou equipamentos; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e informar ao 
chefe imediato a regularidade da documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente, respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins; manter atualizados todos os 
documentos que devem ser preenchidos dentro de sua função. 

Motorista de Caminhão (46) 

Dirigir caminhões, zelando pelas cargas, conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem 
como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente; realizar limpeza do veículo 
quando necessário, bem como abastecê-lo com mercadorias e/ou outros materiais; vistoriar o veículo e realizar 
pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a 
parte elétrica, detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando 
indicações dos instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando 
contribuir na conservação e segurança do veículo; evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga 
de mercadorias, orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de 
mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e 
conferindo-as com documentos de recebimento ou entrega; prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, 
quando necessário, bem como operar comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa 
necessária; preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo solicitado 
pela sua chefia imediata; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente; zelar pelos equipamentos e materiais sob sua 
guarda; estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais 
períodos de ociosidade; realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a 
critério de seu superior imediato. 

Motorista de Ônibus (47) 

Dirigir ônibus, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até local de destino, 
respeitando as regras de trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer 
incidente; realizar a limpeza do ônibus que se encontra sob a sua responsabilidade; auxiliar no embarque e/ou 
desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos, quando necessário, bem como 
abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais; vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, 
verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, 
detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos 
instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na 
conservação e segurança do veículo; evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de 
mercadorias, orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de 
mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e 
conferindo-as com documentos de recebimento ou entrega; prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, 
quando necessário, bem como operar comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa 
necessária; preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo solicitado 
pela sua chefia imediata; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente; zelar pelos equipamentos e materiais sob sua 
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guarda; estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais 
períodos de ociosidade; realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a 
critério de seu superior imediato. 

Operador de Máquinas - Nível I (48) 

Pequeno Porte - Nível I - Operação de máquinas na execução de serviços públicos (pá carregadeira, 
retroescavadeira, minicarregadeira, miniescavadeira e trator de pneus e outros de pequeno porte); manutenção, 
limpeza e conservação do equipamento e local de trabalho que estão sob sua responsabilidade; pequenos reparos 
na máquina sob sua responsabilidade; comunicação ao chefe imediato da ocorrência de irregularidades ou avarias 
com a máquina sob a sua responsabilidade; controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e 
manutenção em geral; atualização da sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da máquina; direção 
de veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; execução 
de outras tarefas afins; limpeza da máquina que se encontra sob a sua responsabilidade. 

Técnico de Informática (49) 

Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de dados (ativos 
de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as políticas de segurança, obedecendo a topologia 
estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e eficiência. Elaborar procedimentos de cópia de 
segurança e recuperação de informações, executando rotinas, definindo normas, perfil de usuários, padronizando 
códigos de usuários e tipos de autenticações, bem como monitorando o uso do ambiente computacional, com o 
intuito de resguardar a confidencialidade e segurança das informações/dados no ambiente de rede da Prefeitura. 
Diagnosticar problemas, atender e orientar usuários, registrar solicitações/ocorrências de problemas e/ou 
soluções e eliminar falhas, provenientes das Secretarias, fornecendo informações e suporte, bem como 
acompanhando a solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange aos serviços informatizados. 
Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever e/ou solucionar 
problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente nos procedimentos licitatórios 
necessários. Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional, coletando 
indicadores de utilização, analisando parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e desempenho, 
entre outros, de modo a prevenir falhas. Controlar e documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de 
fornecedores, automatizando rotinas, definindo procedimentos de migração, a fim de assegurar atualizações na 
área, conforme demanda e indicação dos superiores. Instalar e manter os softwares necessários para o correto 
funcionamento de servidores, tais como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação, entre 
outros. Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados pelas unidades de 
serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos pelos superiores. Treinar os 
usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos problemas em equipamentos e 
sistemas de informação e comunicação. Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de 
aquisição, contratos de manutenção e prazos de garantia. Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho 
técnico realizado. Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.  
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

_______________________________________________________________ inscrito (a) no 

Concurso Público  N.º 01/2015 do Municipio de Iomerê, inscrição n.° __________________, 

concorrendo ao cargo de ______________________________, CPF n° ______________ portador 

do documento de identidade n.º _________________________, residente e domiciliado na 

_________________________________________, n.º___________, Bairro 

__________________________________, Cidade ________________________, Estado _____, 

CEP: _______________ , requer a Vossa Senhoria isenção da Taxa de Inscrição, conforme Item 

3.16 e seguintes do presente Edital: 

(Assinale a sua opção) 

1)  (     ) DOADOR DE SANGUE 

Anexar:  Identificação de Doador (Cartão) e comprovante de no mínimo 3 (três) doações nos 
últimos 12 meses; 
 

2)  (     ) HIPOSUFISSIÊNCIA 

Anexar: Fotocópia do comprovante de renda (contracheque) ou declaração escrita de que se 
encontre desempregado acompanhado de fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho da 
Previdência Social - CTPS, especificamente das anotações dos contratos de trabalho, e apresentar 
cópia do número de Identificação Social – NIS atribuído pelo Cadúnico do Governo Federal, bem 
como, informando que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº. 6.135, de 
2007. 
   

Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
 

Iomerê/SC, _____ de ______________ de 2015. 

 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE RECURSO DE QUESTÃO (GABARITO) 
 

Ilmo(a). Sr(a). 
Presidente da Comissão do Concurso Público n.º 01/2015 
IOMERÊ/SC 
 
Nome do Candidato:__________________________________________________________. 
 
Nº do CPF:____________________ Nº da Inscrição: _______________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________________. 
  
Número da Questão:_____________. 
 
Transcrição completa da questão, inclusive com as alternativas A à D: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referências Bibliográficas (conforme norma ABNT 6023): 

 
 
 
 
 

 
Data:____/____/____. 
 

_________________________________________ 
(assinatura do candidato)  
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ANEXO VII - FORMULÁRIO DE RECURSOS DIVERSOS 
 

Ilmo(a). Sr(a). 
Presidente da Comissão do Concurso Público n.º 01/2015 
IOMERÊ/SC 
 
Nome do Candidato:__________________________________________________________. 
 
Nº do CPF:____________________ Nº da Inscrição: _______________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________________. 
  
Tipo de Recurso: 

 Cancelamento de Inscrição 

 Indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição 

 Resultado Parcial – Classificação 

 Resultado Final - Classificação 

 Resultado da Prova Prática 

 Itens do Edital 

 Outros (especificar): 

 
Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Data:____/____/____. 
 

_________________________________________ 
(assinatura do candidato) 
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ANEXO VIII - ITENS DA PROVA PRÁTICA - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

1. Agente de Serviços Gerais (cargo 7) 

1.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes a função, conforme atribuições do 
cargo, definidas no Anexo IV. A avaliação será realizada considerando desempenho do 
candidato na tarefa que irá executar, dentro das normas técnicas, considerando o uso e 
aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material. 

1.2. Consistirá na execução de serviços de natureza braçal em atividades na área de limpeza e 
conservação de vias e logradouros públicos, organização dos instrumentos de trabalho, 
dentre outras atividades, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo. 

1.3. 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 2,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 

I. Apresentação (asseio, higiene pessoal e vestimentas), uso de EPIs: 

 Item 01 (-0,25); 

 Item 02 (-0,25); 

 Item 03 (-0,25); 

 Item 04 (-0,25); 
II. Organização do trabalho e uso correto dos equipamentos: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 
III. Execução da tarefa proposta: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 

 Item 05 (-1,00); 

 Item 06 (-1,00); 

 Item 07 (-2,00); 
1.4. Fazem parte dos critérios de avaliação, definidos nos itens de avaliação anteriores: 

a) Postura corporal durante a execução da tarefa;  
b) Correto manuseio dos materiais, meios, etc.;  
c) Qualidade, Disciplina, persistência e capacidade de concentração na execução da tarefa; 
d) Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do cargo que se inscreveu. 

2. Faxineiro (cargo 7) 

2.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes a função, conforme atribuições do 
cargo, definidas no Anexo IV. A avaliação será realizada considerando desempenho do 
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candidato na tarefa que irá executar, dentro das normas técnicas, considerando o uso e 
aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material. 

2.2. Consistirá na execução de serviços de natureza braçal em atividades na área de limpeza e 
conservação, uso, manuseio e estocagem de produtos de limpeza, de acordo com as 
atribuições inerentes ao cargo. 

2.3. 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 2,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 

I. Apresentação (asseio, higiene pessoal e vestimentas), uso de EPIs: 

 Item 01 (-0,25); 

 Item 02 (-0,25); 

 Item 03 (-0,25); 

 Item 04 (-0,25); 
II. Organização do trabalho e uso correto dos equipamentos: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 
III. Execução da tarefa proposta: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 

 Item 05 (-1,00); 

 Item 06 (-1,00); 

 Item 07 (-2,00); 
2.4. Fazem parte dos critérios de avaliação, definidos nos itens de avaliação anteriores: 

a) Postura corporal durante a execução da tarefa;  
b) Correto manuseio dos materiais, meios, etc.;  
c) Qualidade, Disciplina, persistência e capacidade de concentração na execução da tarefa; 
d) Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do cargo que se inscreveu. 

3. Merendeira (cargo 7) 

3.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes a função, conforme atribuições do 
cargo, definidas no Anexo IV. A avaliação será realizada considerando desempenho do 
candidato na tarefa que irá executar, dentro das normas técnicas, considerando o uso e 
aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material. 

3.2. Consistirá na utilização e manuseio da cozinha / manipulação, estocagem e separação de 
alimentos e execução de serviços de natureza braçal em atividades na área de limpeza e 
conservação, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo. 
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3.3. 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 2,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 

I. Apresentação (asseio, higiene pessoal e vestimentas), uso de EPIs: 

 Item 01 (-0,25); 

 Item 02 (-0,25); 

 Item 03 (-0,25); 

 Item 04 (-0,25); 
II. Organização do trabalho e uso correto dos equipamentos: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 
III. Execução da tarefa proposta: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 

 Item 05 (-1,00); 

 Item 06 (-1,00); 

 Item 07 (-2,00); 
3.4. Fazem parte dos critérios de avaliação, definidos nos itens de avaliação anteriores: 

a) Postura corporal durante a execução da tarefa;  
b) Correto manuseio dos materiais, meios, etc.;  
c) Qualidade, Disciplina, persistência e capacidade de concentração na execução da tarefa; 
d) Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do cargo que se inscreveu. 

4. Operador de Máquinas Nível I (cargo 7) 

4.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes a função, conforme atribuições do 
cargo, definidas no Anexo IV. A avaliação será realizada considerando desempenho do 
candidato na tarefa que irá executar, dentro das normas técnicas, considerando o uso e 
aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material. 

4.2. Consistirá na execução de serviços de utilização de máquinas e implementos agrícolas, 
organização dos instrumentos de trabalho, dentre outras atividades, de acordo com as 
atribuições inerentes ao cargo. 

4.3. Para realizar a prova o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar a Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH, em categoria compatível com o equipamento da avaliação, conforme 
atribuição do cargo, dentro de seu prazo de validade. 

4.4. 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 2,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 

I. Apresentação (asseio, higiene pessoal e vestimentas), uso de EPIs: 
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 Item 01 (-0,25); 

 Item 02 (-0,25); 

 Item 03 (-0,25); 

 Item 04 (-0,25); 
II. Organização do trabalho e uso correto dos equipamentos: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 
III. Execução da tarefa proposta: 

 Item 01 (-0,50); 

 Item 02 (-0,50); 

 Item 03 (-0,50); 

 Item 04 (-1,00); 

 Item 05 (-1,00); 

 Item 06 (-1,00); 

 Item 07 (-2,00); 
4.5. Fazem parte dos critérios de avaliação, definidos nos itens de avaliação anteriores: 

a) Verificação do Equipamento (pneus, água, óleo, bateria, combustível); 
b) Habilidades ao operar o equipamento; 
c) Aproveitamento do Equipamento e Produtividade; 
d) Técnica/Aptidão/Eficiência. 

5. Orientação Comum a Todos os Candidatos 

5.1. O candidato deverá comparecer no local marcado para a prova prática, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) minutos, munidos de documento oficial com foto. 
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ANEXO IX - ITENS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA 
 

A prova prática de motorista consiste na avaliação negativa do candidato em relação as normas de 
trânsito vigente - CTB - Lei 9503/97, onde ao realizar determinado percurso, são efetuadas 
“perdas de pontos”, de acordo com a(s) eventual(ais) ocorrência(s), constatadas pelo avaliador. 
Nesta técnica, sempre se parte da pontuação máxima, efetuando descontos abaixo relacionados, 
obtendo a nota final do candidato. 

 

Avaliação Negativa (Perda de Pontos):                                                       

Faltas Eliminatórias (REPROVAÇÃO):  

a) Avançou a via preferencial; SIM ( ) NÃO ( )  
b) Entrou na contramão; SIM ( ) NÃO ( )  
c) Excedeu a velocidade indicada para a via; SIM ( ) NÃO ( )  
d) Avançou sobre o meio-fio; SIM ( ) NÃO ( )  
e) Provocou acidente durante a realização do exame; SIM ( ) NÃO ( )  

f) Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima; SIM ( ) NÃO ( )  

Faltas Graves (PERDA DE 2,0 PONTOS POR ITEM):  

a) Desobedeceu à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; SIM ( ) NÃO ( ) 
b) Utilizou o cinto de segurança de modo correto, antes da movimentação do veículo; SIM ( ) NÃO ( ) 
c) Não observou as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; SIM ( ) NÃO ( )  
d) Não deu preferência de passagem ao pedestre que estava atravessando a via transversal para onde se dirige o 

veículo, ou ainda quando o pedestre não havia concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
SIM ( ) NÃO ( )  

e) Não sinalizou com antecedência a manobra pretendida ou a sinalizou incorretamente; SIM ( ) NÃO ( )  
f) Perdeu o controle da direção do veículo em movimento; SIM ( ) NÃO ( )  

g) Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.SIM ( ) NÃO ( )  Quantidade: (      ) 

Faltas Médias (PERDA DE 1,0 PONTO POR ITEM):  

a) Executou o percurso da prova, no todo ou parte dele,sem estar o freio de mão inteiramente livre; SIM ( ) NÃO ( )  
b) Trafegou em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; SIM 

( ) NÃO ( ) 
c) Interrompeu o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; SIM ( ) NÃO ( )  
d) Fez conversão incorretamente; SIM ( ) NÃO ( )  
e) Desengrenou o veículo nos declives; SIM ( ) NÃO ( )  
f) Colocou o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; SIM ( ) NÃO ( )  
g) Usou o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; SIM ( ) NÃO ( )  
h) Entrou nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; SIM ( ) NÃO ( )  
i) Engrenou ou utilizou as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; SIM ( ) NÃO ( )  

j) Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza média. SIM ( ) NÃO ( ) Quantidade: (      ) 

Faltas Leves (PERDA DE 0,5 PONTO POR ITEM):  

a) Provocou movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; SIM ( ) NÃO ( )  
b) Ajustou incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; SIM ( ) NÃO ( )  
c) Não ajustou devidamente os espelhos retrovisores; SIM ( ) NÃO ( )  
d) Apoiou o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; SIM ( ) NÃO ( ) 
e) Utilizou ou Interpretou incorretamente os instrumentos do painel do veículo; SIM ( ) NÃO ( )  
f) Deu partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; SIM ( ) NÃO ( )  
g) Tentou movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; SIM ( ) NÃO ( )  
h) Cometeu qualquer outra infração de natureza leve. SIM ( ) NÃO ( ) Quantidade: (      ) 
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ANEXO X - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Ilmo(a). Sr(a). 
Presidente da Comissão do Concurso Público n.º 01/2015 
IOMERÊ/SC 
 
Nome do Candidato:__________________________________________________________. 
 
Nº do CPF:____________________ Nº da Inscrição: _______________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________________. 
  
Rol de Títulos Apresentados: 

(  ) Doutorado 

Ordem Instituição Cidade/UF Ano de 
Conclusão 

    
 

(  ) Mestrado 

Ordem Instituição Cidade/UF Ano de 
Conclusão 

    
 

(  ) Pós Graduação 

Ordem Instituição Cidade/UF Ano de 
Conclusão 

    

(  ) Cursos de Aperfeiçoamento na Área 

Ordem Instituição Cidade/UF Carga 
Horária 

Ano de 
Conclusão 

     

     

     

     
 

* Numere os títulos anexados (cópia autenticada) com o número de ordem informado neste formulário 

Declaro que entreguei na data abaixo, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de 
análise da Comissão Especial do Concurso Público, estando ciente das sanções civis e criminais, bem como de que não 
serão aceitos títulos em outra data que não a do ato de inscrição. 

Data:____/____/____. 
 

_________________________________________ 
(assinatura do candidato) 


