
               
 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 01/2017  

 

PEDRO SPAUTZ NETTO, Prefeito Municipal de CALMON, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com as disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal, 

do art. 89, IX, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 33/2010, Lei Complementar nº 

508/2007, Lei Complementar nº 064/2015, Lei Ordinária 776/2016,   bem como a demais 

legislação aplicável, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO, sob regime 

estatutário - para contratação em caráter temporário de vagas legais, com a execução técnico-

administrativa da empresa CURSIVA Assessoria e Consultoria, o qual reger-se-á pelas 

Instruções Especiais contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes. 

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste 

Processo Seletivo dar-se-á com a afixação no Mural Público, pelos sites www.cursivani.com.br  

e www.calomon.sc.gov.br.  

Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados através 

do e-mail cursiva@cursivani.com ou pelo telefone (49) 33270089, de segunda a sexta-feira, 

das 09h às 11h30min e das 13h30min às 17h (horário oficial de Brasília). 

 
CAPITULO I – CARGO E VAGAS 
 
1.1 DAS VAGAS: 

 
1.1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas legais existentes e formação 

de cadastro reserva, de acordo com a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a 
existir no prazo de validade Processo Seletivo. 

 
1.1.2 A formação de cadastro de reserva para o preenchimento dos cargos específicos 

elencados na tabela de cargos abaixo (item 1.2.), não assegura ao candidato o direito a 
ingresso automático no quadro de servidores públicos municipais de CALMON-SC, ainda 
que classificado, mas, tão somente, a expectativa de vir a ser nomeado, segundo a 
rigorosa ordem de classificação, desde que haja necessidade e interesse público. 

 
1.2 TABELA DE CARGOS 

 

Cargo Vagas Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade e/ou 

outros requisitos 

exigidos para o cargo 

na contratação. 

Vencimentos 

Atendentes 11 20h ou 
40h 

Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio  

R$ 500,00 (20h) 
e R$ 1.000,00 

(40h) 

Pedagogo  
30 

1* Licenciatura concluída 

em Pedagogia com 

habilitação na área 

2* 

Pedagogo – educação 
especial 

05 1* Licenciatura concluída e 

Pedagogia com 

Especialização em 

Educação Especial 

 
2* 

Professor de Arte 04 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de Ciências 01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

http://www.cursivani.com.br/
http://www.calomon.sc.gov.br/
mailto:cursiva@cursivani.com
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Professor de Ed. Física 05 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de Ens. 
Religioso 

01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de Geografia 01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de História 01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de Ling. 
Inglesa 

01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de língua 
portuguesa 

01 1* Licenciatura Plena na Área 2* 

Professor de 
Matemática 

01 1* Licenciatura Plena na Área  
2* 

 
1*A carga horária poderá ser de 10 (dez), 20(vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais. 
A mesma será definida de acordo com a necessidade da Secretária Municipal de Educação e 
posteriormente publicada em edital próprio. 
2* O valor da remuneração de 40 (quarenta) horas é de R$ 1.917,18, para os demais cargos 

(exceto atendente) o valor é proporcional a carga horária (10 (dez), 20(vinte), 30 (trinta) ou 40 

(quarenta) horas semanais. 

 
1.3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
1.3.1. As atribuições dos cargos serão entregues no dia da contratação. 
 
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. A inscrição no PROCESSO SELETIVO implica, desde logo, o conhecimento e tácita 
aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital. 
 
2.2. Os candidatos deverão inscrever-se somente em um cargo, tendo em vista a possibilidade 
de realização das provas para todos os cargos na mesma data e horário. 
 
2.3. As inscrições serão realizadas somente pela internet no site: www.cursivani.com.br 
 
2.4. Os valores das inscrições estão especificadas no quadro abaixo. 
 

CARGO VALOR 

Atendente R$ 20,00 

Pedagogos (todos) R$ 40,00 

Professores (todos) R$ 40,00 

 
 
2.5. Da Inscrição 
 
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir do dia 25 de janeiro de 2017 até 
o dia 06 de fevereiro de 2017 pelo site www.cursivani.com.br . 
 
2.5.2. A CURSIVA Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.5.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento 
para o pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição. 
 

http://www.cursivani.com.br/
http://www.cursivani.com.br/
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2.5.4. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento 
(boleto bancário) para o pagamento da inscrição, a ser efetuado em qualquer agência bancária  
ou terminal de autoatendimento, até o último dia das inscrições, com o boleto bancário impresso 
(NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou 
transferência entre contas).  
 
2.5.5. A CURSIVA Assessoria e Consultoria, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro 
de pagamento com data posterior ao dia 06 de fevereiro de 2017. As solicitações de inscrições 
realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas. 
 
2.5.5.1 - Isenção da taxa de inscrição: verificar o Anexo V. 
 
2.5.6. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa 
CURSIVA Assessoria e Consultoria, através do banco, da confirmação do pagamento de sua 
inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como todo o procedimento é realizado por via 
eletrônica, o candidato NÃO deve remeter a empresa responsável cópia de sua documentação, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as 
penas da lei. 
 
2.5.7. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com 
deficiência, deverão verificar Capítulo próprio neste Edital, para encaminhamento de documentos 
necessários. 
 
2.6. São requisitos para ingresso no serviço público, a serem apresentados quando da 
contratação: 

a) Estar devidamente aprovado no PROCESSO SELETIVO e classificado dentro das 
vagas estabelecidas neste Edital; 

b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto nº 
70.436/72; 

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do 

sexo masculino); 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos, 

na data da contratação; 
g) Atender aos critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 106, de 18.12.2013 - Lei 

da Ficha Limpa Municipal; 
h) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, 

emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso 
XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal; 

i) Candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste Edital. 
 
2.6.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os 
requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito 
a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição 
no Processo Seletivo. 
 
2.7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.7.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos, via postal, via fax, por e-mail, 
extemporâneas e/ou condicionais. 
 
2.7.2. Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui 
todas as condições e pré-requisitos para inscrição, sendo vedada a alteração de sua opção inicial 
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de cargo/emprego após o pagamento.  Não haverá devolução do valor da inscrição, salvo se for 
cancelada a realização do Processo Seletivo. 
 
2.7.3. Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das 
Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos 
ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são válidos como documento de identidade como, 
por exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) e Cédula de Identidade para 
Estrangeiros. Caso o candidato tenha documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto 
desatualizada, deverá portar outro documento (dentre os acima citados). 
 
2.7.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, 
CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou 
não-identificáveis. 
 
2.7.5. O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de identificação, 
poderá não ter a prova corrigida e ser excluído do certame. 
 
2.7.6. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – 
Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 
 
2.7.7. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados - Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de conseguir o registro 
e o respectivo número antes do término do período de inscrições. 
 
2.7.8. Ao efetivar sua inscrição, o candidato assume inteira responsabilidade por todas as 
informações constantes na ficha de inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está 
ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual o candidato 
não poderá alegar desconhecimento ou falta de informação. 
 
2.7.9. Qualquer declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e tornarão nulos todos os atos decorrentes dessa 
inscrição, em qualquer época, podendo o candidato responder as consequências legais. 
 
2.8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.8.1. Em 09 de fevereiro de 2017 será divulgado edital de homologação das inscrições. 
 
2.8.2. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de candidatos 
homologados para confirmar sua inscrição, caso sua inscrição não tenha sido homologada ou 
processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme 
determinado neste Edital. 
 
2.8.3. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do 
Processo Seletivo, não assistindo direito à devolução do valor da inscrição. 
 
2.8.4. O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de inscritos, 
diretamente pelo site www.cursivani.com.br ou ainda no Mural Público do Município. 
 
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo 
Seletivo, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
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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 Lei Complementar nº 032, 
de 28/11/2003. 
 
3.1.1. A formação de cadastro de reserva para o preenchimento dos cargos específicos 
elencados na tabela de cargos, não assegura ao candidato o direito a ingresso automático no 
quadro de servidores públicos municipais de CALMON-SC, ainda que classificado, mas, tão 
somente, a expectativa de vir a ser nomeado, segundo a rigorosa ordem de classificação, desde 
que haja necessidade e interesse público. 
 
3.2. 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 Sedex, até 31 
de janeiro de 2017, para o endereço da CURSIVA Assessoria e Consultoria - Rua Anir Zauza, 
136, Sala 01 - Bairro Centro - CEP 89818-000 – Nova Itaberaba/SC, 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, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a 
necessidade de condição especial e/ou prova especial, se for o caso (conforme modelo do Anexo 
V 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. 
 
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo 
determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas 
reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha 
assinalado tal opção na Ficha de Inscrição. 
 
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 
3.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais serão atendidas 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
3.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das 
mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições especiais 
previstas na legislação própria. 
 
3.7. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e 
complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental. 
 
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS 
 
4.1. Para todos os cargos, o Processo Seletivo constará de PROVA OBJETIVA, de caráter 
eliminatório classificatório, em primeira etapa, com questões objetivas, de múltipla escolha, 
compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as 
atribuições dos cargos. 
 
4.2. Serão considerados aprovados em PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à etapa seguinte, 
os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) de acerto ou mais na nota final da 
prova objetiva. 
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4.3. PONTUAÇÃO E ÁREAS DO CONHECIMENTO 
 

CARGO PROVA AREA DE 
CONHECIMENTO 

Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

PESO 
TOTAL 

 
ATENDENTES 

 
OBJETIVA 

Português 05 0,35 1,75 

Matemática 05 0,35 1,75 

Conhecimentos 
Gerais 

10 0,35 3,50 

  Peso Máximo da Prova Objetiva 7,0 

 Títulos  Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental – 01 ponto. 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio – 02 
pontos 

3,0 

     Total: 
10 

 
 

PROFESSOR 
(todos) 

 
OBJETIVA 

Português 05 0,35 1,75 

Matemática 03 0,35 1,05 

Conhecimentos 
Gerais 

02 0,35 0,70 

Conhecimentos 
Específicos 

10 0,35 3,50 

Peso máximo da Prova Objetiva 7,0 

  
TÍTULOS 
 

 Mestrado (somente 01 título) – vale 01 Pontos 
Pós-graduação (somente 01 título) - vale 01 
pontos 
Cursos de Atualização (máximo 100 horas – 
0,01 por hora) - vale 1,0 pontos. (Realizados nos 

anos de 2015 e 2016) 

 

 
3,0 

 

Total: 
10 

 
 
4.5. Os pontos por área de conhecimento correspondem ao número de acertos multiplicado pelo 
peso de cada questão da mesma. A NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos 
obtidos em cada área de conhecimento. 
 
4.6. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será 
admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da 
mesma; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 
 
4.7. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento 
pessoal com foto. 
 
4.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os 
documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, ocasião 
em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e 
de impressão digital em formulário próprio. 
 
4.9. O candidato deverá apresentar no dia da realização da prova documento pessoal com foto. 
  
4.10. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
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4.11. No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e entrar ou 
permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, 
pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens. 
Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá depositá-lo na 
Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá ser 
depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta 
determinação implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. 
 
4.12. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 
levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata. 
 
4.13. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, 
executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 

b) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não 
permitidos; 

c) afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua 

realização. 
 
4.14. Candidatos com deficiência – ver Capítulo próprio sobre solicitação de condição ou prova 
especial (caso necessário). 
 
4.15. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu 
comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
4.16. O candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das provas determinadas, será 
considerado reprovado. 
 
4.17. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, 
contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles 
prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins 
de tratamento diferenciado ou nova prova. 
 
4.18. Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo e, em lugar visível, 
os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, 
documento de Identidade, e uma garrafa de água transparente. A Empresa não se responsabiliza 
por quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser 
deixados em local indicado pelo fiscal dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e 
sob inteira responsabilidade do mesmo. 
 
CAPÍTULO V - DA PROVA OBJETIVA 
 
5.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos será aplicada em 11 de fevereiro de 2017, em local 
e horário a serem divulgados quando da homologação das inscrições em 09 de fevereiro de 
2017. 
 
5.2. O Município, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova Objetiva, 
em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação em jornal de 
circulação local, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização das mesmas. 
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5.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos referentes a este Processo 
Seletivo, através de edital, bem como de obter as informações necessárias pelo site, email ou 
por telefone da empresa CURSIVA Assessoria e Consultoria. 
 
5.4. Os programas da prova objetiva de cada cargo são os constantes no Anexo II do presente 
Edital. 
 
5.5. Na Prova de Português não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 
nº 6.583 de 29 de setembro de 2008 (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa). 
 
5.6. O tempo de duração da prova objetiva será de até 02 horas. 
 
5.7. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 1 (uma) 
hora ao local das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa. 
 
5.8. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30 
(trinta) minutos contada do seu efetivo início. 
 
5.9. Durante as provas, não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de 
máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta. 
 
5.10. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Processo Seletivo, a CURSIVA 
Assessoria e Consultoria poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão 
digital de todos ou de alguns candidatos no dia de realização das provas, bem como usar detector 
de metais. 
 
5.11. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as 
técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, 
EXCETO no CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
5.12. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE 
RESPOSTAS o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido 
com bastante atenção. Ele não poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o 
candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. É 
obrigação do candidato conferir seus dados no cartão de respostas e assinar no local 
indicado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato 
do certame. A falta de assinatura no cartão poderá também implicar na eliminação do 
candidato do certame. 
 
5.13. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em 
desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma 
alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível. 
 
5.14. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno 
de questões. 
 
5.15. O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o 
cartão de respostas, o caderno de questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no 
Município. 
 
5.16. Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, para conferência com o 
gabarito oficial. 
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5.17. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão fornecidas 
cópias das provas a candidatos ou instituições de direito público ou privado, mesmo após o 
encerramento do Processo Seletivo. 
 
5.18. Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão 
permanecer no recinto, a fim de assinar todos os cartões resposta e lacrar o envelope dos 
mesmos. 
 
CAPITULO VI – PROVA DE TÍTULOS  
DA PROVA DE TÍTULOS - Para  todos os cargos. 
 

6.1. Os candidatos deverão apresentar seus títulos para concorrer à segunda etapa do Processo 

Seletivo, no prazo estipulado por edital. Não serão recebidos títulos em outra ocasião. 

 

6.1.1. Serão recebidos os títulos de todos os candidatos e avaliados apenas para os aprovados 

na Prova Objetiva. 

 

6.2. Essa Prova será somente classificatória, sendo que o candidato aprovado/habilitado que 

deixar de entregar seus títulos não terá somados os pontos correspondentes a essa etapa, mas 

não ficará eliminado do Processo Seletivo, pela não entrega. 

 

6.3. Tabela de Avaliação de Títulos. 

 

6.3.1 – PROFESSORES 

 

ÍNTENS TITULO PONTUAÇÃO 

1. Curso completo de Mestrado ou Doutorado 1,0 1,0 

2. Curso completo de Pós-Graduação 1,0 1,0 

3. Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, Oficinas, 

Workshops, Simpósios, Congressos, etc., desde que 

relacionados com o cargo de inscrição, com a data de início 

da realização do evento dentro dos últimos três anos, 

contados da data de encerramento do período para entrega 

dos títulos, de acordo com o descrito ao lado: 

 

Títulos que não apresentarem o período de realização 

do evento não serão pontuados. 

 

Neste item os cursos serão restritos a 100 (cem) horas e 

deverão ser encaminhados no máximo 05 (cinco) títulos. 

Caso o candidato entregue número de títulos superior, 

serão desconsiderados. 

 

Para os cursos de atualização, somente serão 

considerados os cursos nas áreas afins e realizados no 

período de 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

05 

 

 

01 Hora – 

corresponde a 0,01 

 

Pontuação Máxima: 

1,0 

5. O curso de exigência do cargo não será utilizado para pontuação.  

6. Os diplomas de Pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado devem 

estar devidamente registrados e para estes não serão aceitos históricos escolares, 

declarações ou atestados de conclusão do curso ou das respectivas disciplinas. 
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7. Cursos sem carga horária definida não serão pontuados. 

 

6.3.2 – ATENDENTES 

ÍNTENS TITULO PONTUAÇÃO 

1. Curso ENSINO MÉDIO COMPLETO 1,0 2,0 

2. Curso ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1,0 1,0 

 

 

6.4. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS: 

 

6.4.1. Os títulos poderão ser entregues no local da realização da prova objetiva. Os títulos 

deverão estar em envelope lacrado com nome, número da inscrição e cargo pretendido, 

sendo que o fiscal responsável somente promovera o protocolo de recebimento e não fará a 

conferencia em momento algum.  

 

6.4.2. Para entregados títulos é obrigatório o preenchimento do formulário do ANEXO VI em duas 

vias, preenchido e assinado pelo candidato. Estes formulários deverão vir fora do envelope 

com os títulos, os quais serão assinados pelo fiscal de sala, que devolverá um formulário 

para o candidato e outro ficará arquivado junto a empresa. Este será comprovante que o 

candidato entregou seus títulos. 

 

6.4.2 O candidato deverá apresentar uma fotocópia simples de cada título. Os títulos entregues 

não serão devolvidos. 

 

6.4.3. Não serão pontuados os títulos que não estiverem acompanhados da respectiva relação 

(formulário VII), assim como aqueles não relacionados, mesmo que entregues. 

 

6.4.4. Não é necessário anexar o título de sua habilitação, no entanto o mesmo será exigido na 

ocasião da escolha de aula. Caso o candidato não consiga comprovar sua habilitação, será 

automaticamente eliminado do processo seletivo. 

 

6.4.5. Os títulos e respectiva relação serão entregue sem envelope lacrado, devidamente 

identificado com seu nome, número de inscrição e cargo. 

 

6.4.5.1. Para os candidatos que se inscreverem em duas funções (dois cargos) deverão 

apresentar os títulos correspondentes para cada área escolhida ou seja deverá apresentar dois 

envelopes com as devidas cópias. 

 

6.4.6. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou 

entrelinhas, sob pena de não serem pontuados. 

 

7.4.7. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar 

cópia do documento de identidade, bem como do documento comprobatório da alteração sob 

pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

 

6.4.8. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 

candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter 

dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a 

culpa do candidato este será excluído do Processo Seletivo. 
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6.4.9. Não serão recebidos títulos de eventos datados anteriormente ao disposto na grade, bem 

como não serão pontuados os títulos que excederem ao máximo em quantidade e pontos, 

conforme disposição supra. 

 
CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS 
 
7.1. Será admitido recurso quanto: 

a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição; 
b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 
c) Ao resultado da prova de títulos. 
d) Aos resultados parciais e finais do Processo Seletivo. 

 
7.2. Todos os recursos deverão ser interpostos de acordo com os prazos divulgados por edital 
de cada evento. 
 
7.3. Os recursos deverão ser protocolados on-line, através do site www.cursivani.com.br (no linck 
recursos), no prazo estipulado pelo Edital. 
 
7.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário eletrônico, com todos os dados 
solicitados devidamente preenchidos, no qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das 
questões, pontos ou títulos para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da 
natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou 
número de pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados. 
 
7.5. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos que 
seguem. 
 
7.6. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do 
pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota. 
 
7.7. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax e 
e-mail ou em desacordo com este Edital. 
 
7.8. A CURSIVA Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por recurso não recebido por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de 
linha, ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a 
impressão dos documentos solicitados. 
 
7.9. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão 
Executora, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos, 
independente de terem recorrido, quando serão computados os pontos respectivos, exceto para 
os que já receberam a pontuação. 
 
7.10. Se houver alguma alteração de gabarito, por força de impugnações, as provas serão 
corrigidas de acordo com a alteração. 
 
7.11. É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados solicitados 
nos formulários eletrônicos de quaisquer dos recursos previstos para este Processo Seletivo. Os 
recursos que não estejam com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, não serão 
aceitos. 
 
7.12. Os recursos serão analisados individualmente e as respostas enviadas para os autores dos 
recursos. 
 
CAPÍTULO VIII - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

http://www.cursivani.com.br/
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8.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas 
na prova objetiva e prova de títulos, conforme aplicada ao cargo. 
 
8.2. A classificação final do Processo Seletivo será publicada por edital, apresentará apenas os 
candidatos aprovados por cargo, em ordem decrescente de pontos e será composta de duas 
listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com 
deficiência e a segunda somente a pontuação destes últimos, se houver aprovados. 
 
8.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas 
processar-se-á com os seguintes critérios: 
 
8.3.1. Para TODOS os cargos, em que houver candidatos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto 
do Idoso, será utilizado o critério da maior idade. 
 
8.3.3. Após a aplicação dos critérios acima, se ainda persistir o empate, o desempate ocorrerá, 
conforme segue: 
 
8.3.3.1. Para todos os cargos  

a) obtiver maior nota em conhecimentos específicos; 
b) obtiver maior nota em português; 
c) obtiver maior nota em raciocínio lógico matemático; 
d) conhecimentos gerais 
e) maior idade, considerando-se ano, mês e dia de nascimento. 

 
8.4. Persistindo o empate entre os candidatos, após aplicados os critérios acima, o desempate 
se dará através do de sorteio público, em local e data a ser definida pela empresa organizadora 
do certame. 
 
CAPÍTULO IX - DA ADMISSÃO DAS VAGAS 
 
9.1. As vagas serão preenchidas, obedecendo, rigorosamente a ordem de classificação dos 
candidatos aprovados. 
 
9.2.  O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto a 
Prefeitura Municipal de CALMON. 
 
9.3. O candidato que não comprovar a formação mínima exigida para o cargo pretendido, na 
data da admissão, será desclassificado. 
 
9.4. O candidato convocado, e que estiver apto à admissão, deverá apresentar documentação 
comprobatória das condições previstas na inscrição e dos requisitos estabelecidos na legislação 
municipal. 
 
9.5. A não apresentação da documentação comprobatória até a data marcada para admissão 
implicará na desistência tácita do candidato convocado. 
 
9.6. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de contratação, a posse no cargo só lhes 
será deferida no caso de exibirem: 

a) a documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - item 2.6 deste 
Edital acompanhada de fotocópia; 

b) atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do 
Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão 
necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência 
física; 
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c) declaração por escrito, sob as penas da lei, que não encontra-se inserido nas vedações 
do Art, 2º, da Lei Complementar nº 106, de 18.12.2013 - Lei da Ficha Limpa Municipal; 

d) declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme 
disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas. 
 
9.7. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta 
Médica Oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do cargo. 
 
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A inexatidão das informações falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição. 
 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal CALMON em conjunto com a 
CURSIVA Assessoria e Consultoria. 
 
10.3. Não poderão participar do Processo Seletivo, os membros da comissão especial do 
concurso e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim 
como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até terceiro 
grau. 
 
10.4. O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da 
homologação do resultado final com a respectiva classificação, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração. 
 
10.5. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – CRONOGRAMA 
Anexo II - Conteúdos Programáticos; 
Anexo III – Requerimento da Lactante. 
Anexo IV –Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiência. 
Anexo V - Isenção da Taxa de Inscrição. 
Anexo VI - Formulário de títulos. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de CALMON (SC), 23 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

PEDRO SPAUTZ NETTO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

1. Publicação do Edital 24/01/2017 

2. Inscrições 25/01 a 06/02/2017 

3. Último dia para pagamento da inscrição 06/02/2017  

4. Recebimento do pedido dos candidatos que requererem a 
isenção de taxa de inscrição 

25/01 a 31/01/2017 

5. Publicação da relação de isenção da taxa de inscrição 01/02/ 2017 

6. Recurso contra o Indeferimento da Isenção da Taxa de 
Inscrição 

01 a 02/02/2017 

7. Último dia de pagamento da taxa de inscrição para os 
candidatos que tiveram pedido de isenção de taxa indeferida 

06/02/2017 

8. Publicação do deferimento e indeferimento das inscrições - 
Preliminar 

07/02/2017 

9. Prazo de recursos do deferimento e indeferimento das 
inscrições 

07 a 08 /02/2017  

10. Resultado dos recursos do deferimento e indeferimento das 
inscrições e publicação definitiva da homologação das 
inscrições 

09/02/2017 

11. Publicação do horário, local de Prova e relação de ensalamento 09/02/2017 

12. Prova Escrita 11/02/2017 – 8h 

13. Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Escrita 11/02/2017 (11h) 

14. Prazo para pedido de recursos em relação a Prova Objetiva e 
Gabarito Provisório 

11 a 14/02/2017 

15. Divulgação do Resultado dos Recursos 15/02/2017 

16. Divulgação do Gabarito Oficial/definitivo da Prova Escrita. 16/02/2017 

17. Publicação do Resultado Preliminar 16/02/2017 

18. Prazo de recurso em face do Resultado Preliminar 16 a 17/02/2017 

19. Resultado dos Recursos 18/02/2017 

20. Publicação da Classificação Final 20/02/2017 

21. Homologação do Processo Seletivo 20/02/2017 

 

  



               
 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 01/2017  

 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

CARGO PARTE I – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 
 
 
 

PARA TODOS OS 
CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR 
 
 

1. Português: Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção 
comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado contextual de palavras e 
expressões; pressuposições e inferências; emprego de nexos e outros recursos coesivos. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Sinonímia/Antonímia. Homonímia/Paronímia. Classes de 
palavras. Flexão nominal e verbal. Colocação pronominal. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Paralelismo de regência. Ocorrência de crase. Pontuação. Termos da oração. Processos 
de coordenação e subordinação. 
2. Matemática: Operações fundamentais. Números inteiros, racionais e reais. Problemas 
de contagem. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, 
grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Razões e 
proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. 
Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas lineares. Juros simples e compostos. 
Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. 
Análise combinatória. 
3. Conhecimentos Gerais: Fundamentos históricos e geográficos do município de 
CALMON, do Estado de Santa Catarina. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de 
diversas áreas (nos diferentes âmbitos: local, regional, estadual) tais como política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a 
vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural. Aspectos culturais, 
artísticos, históricos e geográficos de Santa Catarina e do Município de CALMON. 
 

  
PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
 
 
 
 
 

PEDAGOGO 

Teorias da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Planejamento e organização do trabalho 
pedagógico. Processo de Planejamento:  concepção, importância, dimensões e níveis. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação.  
Planejamento Escolar: planos da escola, do ensino e da aula. Currículo Escolar: definição, 
propostas e prática. Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação e Direitos 
Humanos. Fundamentos legais da Educação Especial/inclusiva e o papel do professor e 
da escola. Temas transversais. Tendências Pedagógicas na prática escolar. Avaliação 
Escolar e suas implicações pedagógicas.Projeto Político Pedagógico: concepção, 
princípios e eixos norteadores.Plano Nacional e Municipal de Educação.Teoria da 
Educação, diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro.Saberes e práticas 
voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais;O desenvolvimento da competência leitora e os saberes escolares das diversas 
áreas de conhecimento; ; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação 
e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, 
procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 
conceitos e procedimentos RECNEI. Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel 
da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: 
Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Processo Ensino-Aprendizagem: 
avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos 
e processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e 
leitura, métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, RECNEI; 
Instrumentos avaliativos dos índices educacionais: IDEB, PROVINHA BRASIL, ANA. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990 e suas alterações. Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).Resolução CNE/CEB nº 04/10 – Define 
Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental Resolução CNE/CEB nº 02/12 - Define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental. Lei Orgânica e Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Calmon-SC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAGOGO – 
EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores;Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
em vigor, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Convenção de Salamanca; 
Convenção de Guatemala; Convenção Sobre os Direitos das pessoas com Deficiência 
(ONU); Política de Educação Especial do MEC, Lei Federal nº 12764/12, Decreto n° 
5296/2004, Nota Técnica Nº 055 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE, Decreto nº 7611/2011, 
Decreto nº 7612/2011, Lei Federal nº 12796/2013 – altera a LDB, Política de Educação 
Especial de Santa Catarina, Resolução nº 112/06CEE/SC, Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial de Santa Catarina, Lei Estadual nº 16.036/2013; Teorias e 
Paradigmas Curriculares; Educação Especial e Inclusão Escolar; Políticas Inclusivas; 
Conceitos de deficiência mental/intelectual; Tecnologias assistivas, Concepção de 
Currículo, Aprendizagem e Deficiência, Processo de Inclusão no Ensino Regular, 
Pensamento e Linguagem, o processo de elaboração conceitual, alfabetização e 
letramento, Caracterização do Atendimento Educacional Especializado na Área de 
Deficiência Mental, atribuições do professor do SAEDE/DM, Centro de Atendimento 
educacional Especializado – CAESP, Tipos de apoios para pessoa com deficiência 
mental/intelectual. Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município. Conhecimentos inerentes à função, observando-se a prática do dia-a-dia 

 
 
 
 

PROFESSOR DE ARTE 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  
História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes 
Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O uso das imagens no 
ensino das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical 
no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos 
do ensino de música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. 
História da música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio 
ambiente. Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do 
Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do 
Teatro. O Teatro como produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica. 
Elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. História da 
dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e 
históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular, folclórica, antiga e 
contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem 
seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Plano Municipal de Educação. Lei Orgânica do Município e 
emendas. 

 
 
 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
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PROFESSOR DE 
MATEMATICA 

A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;  
 
História da matemática. Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, 
racionais, reais e complexos: operações e propriedades. Produtos notáveis e fatoração. 
Relações. Funções de 1º e 2º grau, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Equação 
do 1º grau. Equação do 2°grau. Fatoração de polinômios. Equações polinomiais e 
transcendentais (exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). Exponencial e 
logaritmos. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. 
Trigonometria. Geometria plana e espacial. Análise combinatória. Probabilidade. 
Estatística. Sequências e progressões. Matrizes, Determinantes e Sistemas lineares. 
Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e regra de três 
simples e composta. Juros simples e Compostos. Operações com polinômios. Referencial 
cartesiano e construção de gráficos. Lógica Matemática. História da Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR DE 
CIENCIAS 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;  
Ensino de Ciências. Conservação e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente. 
Preservação, degradação e recuperação ambiental. Política Nacional de Educação 
Ambiental. Agenda 21. Atmosfera, hidrosfera e litosfera: características físicas e 
ambientais, interferência humana e suas consequências (Efeito estufa. Alterações 
Ambientais Globais). Solo e resíduos sólidos. Poluição atmosférica, das águas, do solo, 
visual, sonora. Biodiversidade. Seres vivos: características gerais, sistemática, 
classificação biológica e nomenclatura. Noções de evolução. Ecologia. Relação entre os 
seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que 
regem as funções vitais dos seres vivos. Relação entre estruturas e funções dos sistemas 
e suas adaptações ao meio. Ciclos biogeoquímicos. Animais e plantas. Vírus, bactérias, 
fungos, algas e protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. 
Doenças tropicais. Noções de genética. Fisiologia e anatomia do corpo humano. O 
homem enquanto ser social: Aspectos afetivos, cognitivos, psicológicos, culturais, 
ecológicos. Sexualidade: Educação sexual e seu desenvolvimento para a produção da 
vida. Fatores determinantes dos avanços científicos e tecnológicos. Utilização racional 
dos recursos naturais. Diversidade dos materiais extraídos da natureza, transformados e 
produzidos pelo homem. Astronomia. Propriedades da matéria: estados físicos, massa, 
volume, peso, densidade, empuxo. Relação da diversidade dos materiais na composição 
do ambiente. Energia. Misturas e separações, átomos e características. Elementos 
químicos e a tabela periódica. Fundamentos teóricos da Química: conceitos. Leis. 
Relações. Princípios básicos. Interações e transformações químicas. Fundamentos 
teóricos da Física: conceitos. Leis. Relações. Princípios básicos. Biologia Celular e 
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Molecular. Noção de Histologia. Biotecnologia. Imunologia. Noções gerais de Química e 
Física. 

 
 
 
 
 
 

PROFESSOR DE 
HISTORIA 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
 
História Antiga. Grécia e Roma Antiga. As Civilizações do Antigo Oriente: Hebreus, 
Fenícios e Persas. As Civilizações Mesopotâmicas: Sumérios, Acádios, Assírios, Amorritas 
e Caldeus . Escravismo na Antiguidade. O feudalismo. A Expansão Marítimo-comercial. 
Colonização européia na América. Brasil e o Sistema Colonial. O escravismo no Brasil. O 
Fim do Antigo Sistema Colonial na América espanhola e portuguesa. As revoluções 
americanas e francesa. A Revolução Industrial. O Imperialismo e o neocolonialismo. A 
Primeira Guerra Mundial. A crise de 1929. As Revoluções Socialistas na URSS, África e 
América Latina. Nazismo e Fascismo. A Segunda Guerra Mundial. O populismo na América 
Latina. A Guerra Fria. A descolonização da Ásia e da África. A globalização e o 
neoliberalismo. BRASIL: Períodos Pré-Colonizador, Colonial, Imperial, República Velha, A 
Era Vargas, República Democrática (1946 a 1964), O Regime Militar (1964 a 1985) e a 
Redemocratização (A República de 1985 aos dias atuais). Os regimes militares na América 
Latina. Os Blocos e/ou Acordos Econômicos no Mundo. Atualidades: Econômicas, Sociais, 
Políticas, Culturais e Religiosas. História Contemporânea 

 
 
 
 
 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
 
A atmosfera e a dinâmica climática. A dimensão simbólica do espaço geográfico. Cultura 
e representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais 
modernos. A formação geográfica das Sociedades Contemporâneas. A Geografia da 
Natureza. A Geografia no Tempo: o alargamento das fronteiras de apropriação do planeta 
pelas sociedades humanas ao longo da história. A hidrosfera, a água e sua importância. 
A industrialização e seus impactos na organização do espaço contemporâneo. A litosfera, 
composição e dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A 
urbanização e as transformações na relação cidade-campo. África. América Latina. 
Características gerais das atividades primárias, secundárias e terciárias e suas expressões 
no espaço geográfico. Conceito de Geografia. Ditadura militar brasileira. Divisões 
regionais do território brasileiro, histórico e situação atual. Grandes blocos econômicos. 
Os espaços da Produção, da Circulação e do Consumo no mundo e no Brasil. O Pantanal. 
Regionalização do Espaço Brasileiro. Rússia e Europa Oriental. 
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PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FISICA 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
 
Atividade física como agente promotor de saúde. Atividades lúdicas. Código de Ética do 
Profissional de Educação Física. Concepção de Educação Física. Educação Física e 
Cidadania. Educação Física e Educação. Educação Física e Motricidade Humana. Educação 
Física e Saúde. Educação Física Escolar e qualidade de vida, frente à realidade social 
econômica política e cultural, nos seus diferentes significados. Educação Física Escolar na 
perspectiva interdisciplinar. Educação, Trabalho, Saúde e Lazer. Efeitos do estresse 
ambiental sobre a performance humana. Finalidades da Educação. Física Escolar na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Iniciação ao desporto. História da Educação 
física. Educação Física e Ensino dos esportes, lutas, dança, ginástica e atletismo. Educação 
Física e psicomotricidade Humana. Exercícios e Atividades Física para Portadores de 
Deficiência. Educação Física e Saúde. Exercícios e atividade Física para portadores de: 
diabetes, hipertensão, asma, osteoporose, doenças coronárias, obesidade, stress e 
fibromialgia. Ginástica. Recreação. Jogos. Esporte. Dança. Noções de Musculação. 
Atividade Física durante o Crescimento e o Desenvolvimento. Treinamento Desportivo. 
Treinamento Físico (contínuo, intervalado e competitivo). Desvio postural: exercícios 
indicado e contra indicados. Noções Básicas de Fisiologia. 

 
 
 
 
 
 

PROFESSOR DE 
ENSINO RELIGIOSO 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
 
O Ensino Religioso na Constituição Brasileira e na Legislação Educacional - Objetivos e 
orientações pedagógicas do Ensino Religioso nas escolas públicas mineiras - Pressupostos 
do Ensino Religioso - História das Religiões e atualidade - Didática do Ensino Religioso - 
Ética, Valores e Cidadania - O Professor de Ensino Religioso e a construção de sua 
identidade - O Projeto Político-Pedagógico da escola e o Ensino Religioso - O Ensino 
Religioso e o contexto da interdisciplinaridade - As diferentes religiões e os fenômenos 
religiosos - Manifestações Religiosas - Religiões no Brasil – A diversidade cultural e 
religiosa do Brasil - Religião e tradições indígenas - Os Símbolos Sagrados e suas funções 
- Autoconhecimento - De onde vim e para onde vou? - O Eu em relação ao mundo - 
Relações interpessoais - Concepção de ser humano; 
- A religiosidade como fenômeno próprio da vida humana - Valores fundamentais para 
promoção da vida em comunidade e o desenvolvimento das relações humanas - Limites 
da vida individual e coletiva - Os quatro pilares da educação para o século XXI: foco no 
aprender a conviver e no aprender a ser. 
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PROFESSOR DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. Ensino e aprendizagem da 
gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise. Língua falada e escrita. Variações 
linguísticas. Norma padrão. O texto: tipologia textual. Intertextualidade. Coesão e 
coerência textuais. O texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos. 
Literatura brasileira. Fonologia. Estrutura e formação das palavras. Morfologia e 
Morfossintaxe. Sintaxe. Semântica. Acentuação gráfica. Crase. Concordância Nominal e 
Verbal. Regência Nominal e Verbal. Pontuação. Tipologia textual. Gênero textual. 
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia. Funções da Linguagem. 
 

 
 
 
 

PROFESSOR DE 
LÍNGUA INGLESA 

Conhecimentos Pedagógicos; O desenvolvimento da criança e do adolescente. Projetos 
Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas. 
Mediação da aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas. Fracasso escolar. 
A prática educativa. Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Mídia e 
Educação. Disciplina e Limites. Cidadania. Fundamentos da Educação Inclusiva. 
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro 
de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 
- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. Lei 
Federal n.º 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 13005/14- Aprova o Plano Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 
04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica Resolução CNE/CEB nº 07/10 – 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Plano Municipal de 
Educação. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
Compreensão de textos; estruturas gramaticais; substantivo (gênero e número), adjetivo 
(grau comparativo e superlativo), artigo definido e indefinido; pronome; frase verbal: 
verbo (modo, tempo, aspecto), o auxiliar, modal; advérbio e locução verbal, voz ativa e 
passiva; conjunção: coordenação, subordinação; discurso indireto; frase declarativa e 
frase interrogativa; preposição e locução prepositiva; formação de palavras: composição 
e derivação; numerais cardinais e ordinais. 
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ANEXO III 

 
 

REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LACTANTE 
 
 

Processo Seletivo: ___________________ 

Município/Órgão:_______________________________________  

Nome da candidata: _____________________________________________________ 

Nº da inscrição: _______________________ Cargo: _________________________________ 

RG nº _____________________________________ CPF nº __________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Tel.: fixo: (___) _________________________ Celular (___) _________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
Vem REQUERER atendimento especial para amamentação, em sala reservada, no dia de 

realização da prova do (Processo Seletivo).  

 

Obs.: Durante a realização da prova, a candidata deverá levar um (a) acompanhante, que 

ficará em sala reservada, e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá 

compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

 
 
CALMON(SC)_______/________/__________  
 
 
 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Processo Seletivo: ________________________ Município/Órgão: _____________________ 

Nome do candidato: __________________________________________________________ 

Nº da inscrição: _______________________ Cargo: _________________________________ 

 
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO 
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):  
 
Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID: __________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________ 

 
(OBS.: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de 
Prova Especial ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário)  
 
(___) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO 
ESPECIAL  
 
(___) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO 
ESPECIAL  
 
(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID.  
No caso de pedido de tempo adicional, é obrigatório PARECER justificando sua 
necessidade junto a esse requerimento.  
 
 
(Datar e assinar)  
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ANEXO V 

 
Da isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição para os doadores de sangue 

O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97 (Doador de Sangue) 

poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo.   

Equipara-se a doador de sangue, a pessoa que integre a Associação de Doadores e que 

contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a doação.   

O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá ser dirigido à Comissão 

de Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de CALMON - SC e entregue na sede 

da Prefeitura Municipal, sita à Avenida Doutor José Leal Filho, 589, Centro, na cidade de 

CALMON-SC, juntamente com os seguintes documentos:  

a) Cópia do requerimento de inscrição;  

b) Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo 

Município, de que o candidato é doador de sangue, relacionando o número e a data em que 

foram realizadas as doações, sendo que não poderá ser inferior a 03 (três) doações anuais. Para 

ter direito a isenção, o candidato deve comprovar que realizou, no mínimo, três doações no 

período de um ano. 

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

indeferidos poderão participar do presente Processo Seletivo desde que efetuem o pagamento 

da taxa de inscrição até o dia 06/02/2017. 

 
FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADORES DE SANGUE E 

Para  

Comissão Organizadora do Processo Seletivo: 

Nome do Candidato (a): 

Numero da Inscrição: 

CPF:                                                                              RG: 

CARGO:  

 
De acordo com o item que rege as normas de inscrição do Edital do Processo Seletivo 01/2017 
do Município de CALMON (SC), embasado na Lei Estadual nº. 10.567, de 07 de novembro de 
1997, venho requerer a isenção por enquadrar-me na condição de doador de sangue.  
Comprovo ter realizado 03 doações de sangue, nos últimos 12 meses que antecederam a 

abertura do presente Edital, conforme documento anexo. 

DESCRIÇÃO DAS DOAÇÕES PARECER DA BANCA 

 (   ) Deferido 

(   ) Indeferido 

 (   ) Deferido 

(   ) Indeferido 

 (   ) Deferido 

(   ) Indeferido 
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Pede deferimento.  
 
CALMON (SC), ____ de ________________ de______ 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do (a)Requerente 
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ANEXO VI 

 FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS - PROFESSORES 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON– SC 

CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________________________ 

CARGO (S): _______________________________________________________________ 

 

Por meio deste venho requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados que declaro serem 

cópias autenticas dos documentos originais. 

 Campos de Preenchimento do Candidato (a cargo 

da 

Banca 

 Nº de 

horas 

Histórico/Resumo Pré-

Pontuação 

  

Doutorado / 

Mestrado 

     

Pós-

Graduação 

     

Curso*      

      

 

*(mínimo 20 horas (cada título) cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não 
ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 
 

Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado 

deverei apresentar os originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará 

em minha exclusão do certame, sem prejuízo das sanções legais. 

 

CALMON-SC, _______/_____/________. 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

Responsável pelo Recebimento                                                     Assinatura do candidato 
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ANEXO VI (CONTINUAÇÃO) 

 FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS - ATENDENTES 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON– SC 

CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________________________ 

CARGO (S): _______________________________________________________________ 

 

Por meio deste venho requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados que declaro serem 

cópias autenticas dos documentos originais. 

 Campos de Preenchimento do Candidato (a cargo da  

Banca 

 ANO DE CONCLUSÃO  

Certificado de 

Conclusão do 

ENSINO MÉDIO 

  

Certificado de 

Conclusão do 

Ensino Fundamental 

  

 

Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado 

deverei apresentar os originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará 

em minha exclusão do certame, sem prejuízo das sanções legais. 

 

CALMON-SC, _______/_____/________. 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

Responsável pelo Recebimento                                                     Assinatura do candidato 

 


