
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017 

 

 

 O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO faz saber a quem possa 

interessar que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 para a classificação 

de candidatos habilitados a integrar CADASTRO DE PESSOAL, a serem contratados conforme 

necessidade do município, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

para ocupar empregos constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, 

ressalvadas as nomeações que vierem a ocorrer em decorrência de Concurso Público e vagas de 

estágio remunerado e não obrigatório de nível médio e superior. O qual reger-se-á pela Lei nº 

724/2009 e alterações,  Lei Complementar nº 32/2004 e alterações, Lei Complementar nº 47/2006 e 

alterações, instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições legais vigentes. 

 

 

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

 

DATA ATO 

18/04/2017 Publicação do Edital 

18/04/2017 até às 

23h59min do dia 

02/05/2017 

 

Período de Inscrições 

03/05/2017 Publicação da relação de inscritos e do local de provas 

04/05/2017 até às 

12h00min do dia 

05/05/2017 

Prazo para recurso  

05/05/2017 após às 

16h 

Homologação das Inscrições 

07/05/2017 Data provável para realização das provas objetivas 

07/05/2017 Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas) 

08/05/2017 e 

09/05/2017 

Prazo para recurso  

 

16/05/2017 Publicação do julgamento dos recursos do gabarito definitivo e da 

classificação provisória. 

17 e 18/05/2017 Prazo para recurso 

 

23/05/2017 Publicação do julgamento dos recursos 

23/05/2017 Homologação do resultado final 

 

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de 

inscritos e de recursos, intempéries e por decisão da Comissão de Coordenação e Fiscalização do 

Processo Seletivo e/ou da Comissão Executora, sendo de responsabilidade do candidato 

acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 

 

2. DA DEMONINAÇÃO, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO 

 

2.1. Denominação, vagas, carga horária semanal, habilitação mínima e salário: 



 

CARGO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO R$ 

Atendente de Odontologia CR 40h Diploma de conclusão de Curso em Nível Médio, 

curso técnico na área e CNH. 

R$ 1.663,63 

Auxiliar Administrativo CR 40h Ensino Médio Completo R$ 1.284,78 

Auxiliar de Recreação 

Infantil 

CR 40h Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.217,31 

Auxiliar de Serviços 

Gerais  

CR 44h Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.217,31 

Enfermeiro CR 40h Portador de diploma de conclusão em Curso de 

Nível Superior, na área de atuação, com devido 

registro no Órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 2.277,87 

Estagiários - nível médio CR 20h Cursando Ensino Médio Regular R$ 435,99 

Estagiários - nível 

superior 

CR 30h Cursando Ensino Superior em Turismo R$ 697,04 

Estagiários - nível 

superior 

CR 30h Cursando Ensino Superior em Administração R$ 697,04 

Farmacêutico CR 40h Portador de diploma de conclusão em Curso de 

Nível Superior, na área de atuação, com devido 

registro no Órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 3.208,85 

Inseminador CR 40h Portador de diploma de conclusão de Curso em 

Nível Médio e CNH. 

R$ 1.376,64 

Motorista de Ambulância CR 44h Diploma de conclusão do curso de Ensino 

Fundamental e CNH compatível. 

R$ 1.471,67 

Motorista de Passageiros CR 44h Ensino Fundamental Incompleto e CNH 

compatível.  

R$ 1.440,38 

Operador de Trator 

Agrícola 

CR 44h Ensino Fundamental Incompleto e CNH 

compatível. 

R$ 1.471,67 

Psicólogo CR 20h Portador de diploma de conclusão em Curso de 

Nível Superior, na área de atuação, com devido 

registro no Órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 2.040,48 

Técnico em Enfermagem CR 40h Diploma de conclusão de curso técnico, com devido 

registro no Órgão fiscalizador da profissão, e CNH. 

R$ 1.663,63 

CR = Cadastro de Reserva 
Observação: Conforme necessidades da Administração, a carga horária semanal poderá ser reduzida ou aumentada até 

o limite de 40 horas, com remuneração proporcional. 

 

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços e contatos 

atualizados no setor de Recursos Humanos da prefeitura durante todo o período de validade do 

Processo Seletivo sob pena de perda da classificação. 

 

2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. 

2.3.1. O candidato aprovado no presente Processo Seletivo deverá acompanhar, através dos 

meios de comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o 

período de validade do Processo Seletivo. 

 

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites 

www.scconcursos.com.br e www.doutorpedrinho.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais 

relativos ao Processo Seletivo, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do 

mesmo até sua homologação final. 

 

http://www.scconcursos.com.br/
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br/


 

2.5. Para a contratação, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os 

requisitos a seguir: 
2.5.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

2.5.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

2.5.3 - Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico e dos demais documentos 

de que trata este Edital, os quais são de responsabilidade do candidato; 

2.5.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital; 

2.5.5 - Carteira de Identidade; 

2.5.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

2.5.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

2.5.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 

2.5.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 

2.5.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

2.5.11 - Certidão de nascimento; 

2.5.12 - Certidão de casamento ou união estável; 

2.5.13 - PIS/PASEP (frente e verso);  

2.5.14 - Número da conta corrente no Banco do Brasil; 

2.5.15 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda; 

2.5.16 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em 

Lei; 

2.5.17 - Cópia da Carteira de Trabalho; 

2.5.18 - Comprovante de endereço; 

2.5.19 - Cópia autenticada do Registro no Conselho de Classe, quando for o caso; 

2.5.20 - Demais documento que o município vier a exigir. 

 

2.6 A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação 

vigente na instituição na data da admissão. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 A participação neste Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no 

prazo e condições estabelecidas neste edital. 

 

3.2. A inscrição será efetuada apenas via internet sendo que o candidato deverá acessar o site 

(www.scconcursos.com.br) onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos 

procedimentos necessários à efetivação da inscrição. 

3.2.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá ler atentamente o Edital e seus Anexos 

para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição. 

 

3.3. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição até a data limite 

constante no cronograma deste edital. 

3.3.1. Não será aceita inscrição via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou 

condicional ou ainda fora do prazo estabelecido. 

 

3.4. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos 

inscritos para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido 

processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme 

prazo determinado neste Edital.  



 

 

3.5. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital 

bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, 

que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.5.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos 

seus dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido 

e classificação no presente Processo Seletivo. 

3.5.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas 

preferencialmente através do e-mail contato@scconcursos.com.br, ou do telefone (47) 3380-

3903 no horário compreendido das 13h às 17h. 

 

3.6. A Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho e a Empresa SC TREINAMENTOS não se 

responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem 

técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que 

impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital. 

 

3.7. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do 

candidato e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos 

os atos dela decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado 

posteriormente. 

 

3.8. 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. 

3.8.1. Para o candidato que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a 

última inscrição efetivada. 

 

3.9. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 

provas deverá solicitá-lo encaminhando requerimento preenchido (Anexo II) via postal por SEDEX 

com AR até o último dia de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários 

(materiais, equipamentos, etc.) até o último dia de inscrição.  

3.9.1. No exterior do envelope deverão constar as seguintes informações: 

 

Destinatário: SC Treinamentos 

Rua Benjamin Constant 1394, Apto 22ª, Bairro Imigrantes. Timbó – SC 

CEP 89120-000 

Requerimento de condições especiais para realização de prova 

Remetente/Nome: ______________________________________ 

Município e nº do Edital: _____________________________ 

Cargo:_______________________________________ 

Nº de Inscrição: __________________________ 

 

3.9.2. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.9.2.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado 

o tratamento diferenciado para realização de provas. 

3.9.3. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá solicitar por escrito conforme o item 3.9, durante o período da inscrição, e levar 

acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa finalidade. 

mailto:contato@scconcursos.com.br


 

3.9.3.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para 

amamentação desde o horário de início das provas. 

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

 

4. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

4.1. 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 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. 

4.1.1. Para os cargos deste edital, a aplicação do percentual de 5% não resulta a oferta imediata 

de vagas, neste caso, o primeiro candidato com deficiência classificado no cargo será nomeado 

para ocupar a 20ª (vigésima) vaga que vier a surgir para o cargo que concorreu, enquanto os 

demais serão nomeados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas. 

 

4.2. 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 postal por SEDEX com AR, 

até o último dia de inscrições o original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico atestando 

a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da necessidade especial e a 

caracterização das anomalias impeditivas ao exercício regular dos cargos emitido nos últimos 12 

meses. 

4.2.1. No exterior do envelope deverão constar as seguintes informações: 

 

Destinatário: SC Treinamentos 

Rua Benjamin Constant 1394, Apto 22ª, Bairro Imigrantes. Timbó – SC 

CEP 89120-000 

Documentação para concorrer às vagas reservadas para pessoas com necessidades especiais 

Remetente/Nome: ______________________________________ 

Município e nº do Edital: _____________________________ 

Cargo:_______________________________________ 

Nº de Inscrição: __________________________ 

 

4.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico 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.  

 

4.4. 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. 

 

4.5. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e 

complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental a qual terá a decisão terminativa 

sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e, o grau de deficiência, capacitante 

(aptidão) ou incapacitante (inaptidão) para o exercício do cargo. 

 



 

4.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos 

demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 

 

4.7. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos da Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas e que se enquadre nas categorias descritas no 

Decreto 3298 de 20 de dezembro de 1999. 

 

4.8. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% 

(meio ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 

 

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO E DAS ISENÇÕES 

 

5.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 

 

6. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO: PROVA OBJETIVA 

 

6.1. PROVA OBJETIVA (PO) de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de 

caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar os conhecimentos indispensáveis ao exercício das 

atribuições dos cargos oferecidos pelo presente edital e versará sobre os conteúdos programáticos 

indicados no Anexo I, a ser aplicada para todos os candidatos. 

6.1.1. Serão considerados aprovados os candidatos que não zerarem a nota da Prova Objetiva. 

6.1.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista 

que cada questão valerá o disposto no item 6.3. 

 

6.2. A prova objetiva para todos os cargos será realizada na data provável de 07 de maio de 

2017 considerando os seguintes horários: 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova: entrada dos candidatos. 8h e 15min 

Fechamento dos portões dos locais de prova: proibido o ingresso sob 

qualquer alegação a partir deste horário 

8h e 45min 

Início da prova 9h e 00min 

Período mínimo de permanência no local de provas. Até as  9h e 30min 

Final da prova. Entrega obrigatória do cartão resposta. 11h e 30min 

6.2.1. Será vedado o acesso ao local de prova objetiva para todos os candidatos que se 

apresentarem após as 8h e 45 minutos, sob qualquer alegação. 

 

6.3. A Prova Objetiva terá 20 questões, distribuídas da forma abaixo: 

 

a) Para os Empregos de Estagiário Nível Médio e Superior: 
PROVA OBJETIVA DISCIPLINAS NÚMERO DE 

QUESTÕES 

VALOR DE 

CADA QUESTÃO 

TOTAL POR 

TIPO DE PROVA 
Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa 10 0,50 10,00 

Conhecimentos Gerais e 

Atualidades 

5 



 

Matemática 5 

 TOTAL 20 10,00 

 

b) Para os demais empregos: 
PROVA OBJETIVA DISCIPLINAS NÚMERO DE 

QUESTÕES 

VALOR DE 

CADA QUESTÃO 

TOTAL POR 

TIPO DE PROVA 
Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa 5 0,30 4,50 

Conhecimentos Gerais e 

Atualidades 

5 

Matemática 5 

Conhecimentos 

Específicos 

Conhecimentos 

Específicos do cargo 

5 1,10 5,50 

 TOTAL 20 10,00 

 

 

6.4. Normas para ingresso e prestação da Prova Objetiva 

6.4.1. O candidato deverá comparecer no local da prova portando, obrigatoriamente, 

documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta: 

6.4.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 

exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de 

reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 

órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 

nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997); 

6.4.1.2. 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. 

 

6.5. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do 

Processo Seletivo: 

6.5.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem 

como consultar livros ou apontamentos; 

6.5.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de 

fiscal; 

6.5.3. Fazer uso de telefone celular, relógios ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de 

comunicação; 

6.5.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser 

depositados na sala de provas, em local e na forma indicados pelo fiscal; 

6.5.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, 

corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo 

atribuída nota zero à prova objetiva. 

6.5.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação 

das provas. 

6.5.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da 

prova, será desclassificado do Processo Seletivo. 

 



 

6.6. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou 

submetido à revista pessoal e/ou de seus pertences, inclusive com detector de metais, à varredura 

eletrônica e/ou identificação datiloscópica. 

 

6.7. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, após o horário de início da prova nem a 

realização de prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos; 

 

6.8. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 3 (três) candidatos, que comprovarão os 

respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos; 

 

6.9. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para 

cada cargo inscrito, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de 

questões está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

6.9.1. 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-RESPOSTA. 

6.9.2. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de 

sala; 

6.9.3. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, 

nem atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, 

emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das 

estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão 

resposta; 

6.9.4. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-

RESPOSTA o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido 

com bastante atenção. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente 

preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática 

eliminação do candidato do certame. 

6.9.5. Serão considerados sem efeito, os cartões-resposta entregues sem a assinatura do 

candidato. 

 

6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. 

6.10.1. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob 

pena de desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com 

os candidatos que já a efetuaram; 

 

6.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos 

cartões-resposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo; 

6.11.2. Os envelopes contendo os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, ao 

representante da Comissão Executora do Processo Seletivo. 

 

6.12. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 

corretamente por todos os candidatos. 

 

6.13. No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta 

no gabarito provisório, a resposta será corrigida no gabarito final. 

 



 

 

7. DAS NOTAS, DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1.  Para TODOS OS CARGOS a nota final será:  

PO = 100% = NF. 

 

Entenda-se: 
PO = Prova Objetiva 

NF = Nota Final 

 

7.2. Ocorrendo empate na classificação final para os Cargos de Estagiário Nível Médio e Superior, 

dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:  

7.2.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da 

inscrição neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da 

Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

Para os demais casos, será: 

7.2.1. Que obtiver melhor nota na disciplina de Língua Portuguesa; 

7.2.2. Que obtiver melhor nota na disciplina de Conhecimentos Gerais e Atualidades; 

7.2.3. Que tiver maior idade. 

 

7.3. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:  

7.3.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da 

inscrição neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da 

Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

Para os demais casos, será: 

7.3.1. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

7.3.2. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Gerais; 

7.3.3. Que tiver maior idade. 

 

7.4. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate 

se dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:  

7.4.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de 

forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria 

federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os 

critérios a seguir: 

a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for 

par, a ordem será crescente; 

b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for impar, a ordem será decrescente. 

 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. Da impugnação do presente Edital; 

8.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição; 

8.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 

8.1.4. Da nota da prova objetiva; 

8.1.5. Da classificação Provisória. 



 

 

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, após a sua publicação, mediante requerimento junto à Secretaria de Administração e 

Finanças, no Município de Doutor Pedrinho.  

 

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa SC 

TREINAMENTOS – www.scconcursos.com.br, no campo RECURSOS, disposto na área referente 

a este processo seletivo. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora 

do prazo preestabelecido.  

 

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação 

lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões. 

 

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo Seletivo constitui-se em 

última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais. 

 

 

9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar de sua homologação final podendo 

ser prorrogado uma vez por igual período a critério da Administração Municipal. 

 

9.2. Os candidatos aprovados serão admitidos, obedecendo-se rigorosamente a ordem de 

classificação obtida. 

 

9.3. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito 

de contratação, sendo que a admissão é de competência do Prefeito Municipal, dentro da validade 

do Processo Seletivo ou de sua prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e 

das condições estabelecidas neste Edital. 
 

9.4. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo e contratados temporariamente para emprego 

público ficarão submetidos ao Regime Celetista e ao Regime Geral de Previdência Social, bem 

como a Lei Complementar nº 47/2006. 
 

9.5. É de responsabilidade do candidato manter atualizado seus dados, endereço e telefones de 

contatos no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 

 

9.6. As providências e atos necessários para a contratação dos candidatos aprovados/classificados e 

habilitados são de competência e responsabilidade do Município. 

 

9.7. As comunicações para admissão neste Processo Seletivo será realizada individualmente e 

diretamente ao candidato obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação 

 

9.8. Caso o candidato admitido para assumir o emprego não preencha os requisitos para a 

contratação, ou por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, ou ainda não compareça para 

assumir a vaga a Administração do Município convocará o próximo candidato classificado, 

seguindo a ordem final de classificação para o respectivo emprego e o candidato será 

automaticamente reclassificado para o último da lista de classificação.  



 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes 

de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no 

quadro de publicações oficiais do Município de Doutor Pedrinho e nos sítios 

www.scconcursos.com.br e www.doutorpedrinho.sc.gov.br. 

 

10.2. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

circunstâncias que serão mencionadas em Editais devidamente publicados. 

 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Comissão 

Executora competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam 

os recursos interpostos pelos candidatos. 

 

 

Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

SIMONI MERCIA MESCH NONES 

Prefeita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scconcursos.com.br/
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br/


 

ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL E ALFABETIZADO E ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos – O verbo – Estrutura do período, da oração e da frase – Ortografia, 

acentuação e pontuação - Denotação e conotação – Fonologia – Classes Gramaticais – Formação de 

Palavras. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e geografia do Brasil e de Santa Catarina. Aspectos econômicos, políticos e sociais do 

Brasil e de Santa Catarina. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. 

 

MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas 

operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, 

ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente 

proporcional), razões e proporções; Juros Simples. 

 

 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 

SUPERIOR E DO CARGO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores 

brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das 

origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O 

verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal 

e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – 

Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de linguagem: 

figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 
História e geografia do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Aspectos econômicos, políticos e 

sociais do mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, 

turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Aspectos de Ciências, Cultura, 

Cinema, Artes e Tecnologia. 

 

MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas 

operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, 

ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente 

proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e 

Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância; 

Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, simplificação de 



 

expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequencias e 

Progressões; Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; 

Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, 

exponencial, logarítmica e trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo 

retângulo e triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; 

Polinômios e equações polinomiais. 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 

 

ATENDENDTE DE ODONTOLOGIA: 
Conhecimentos básicos da função; Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; 

Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções da rotina de um consultório 

dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, 

documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho;  

Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas  odontológicas; Materiais    

dentários: indicação, proporção e manipulação; preparo de bandeja; Medidas de proteção 

individual; Noções de microbiologia Parasitologia; doenças transmissíveis na prática  odontológica;  

Biossegurança,  ergonomia e controle de infecção no consultório; Normas de desinfecção  e  

esterilização; Noções  de  ergonomia  aplicados  à  odontologia. Estratégia de Saúde da Família.  

Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: 

Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à 

função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Conservação dos instrumentos de trabalho. Noções de limpeza e higiene; Limpeza de pisos, tapetes, 

móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e 

persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com materiais de 

limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos 

apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Noções de 

microbiologia: contaminação, desinfecção, micróbios. Higiene ambiental (instalações/equipamentos 

e utensílios). Saúde do trabalhador (higiene e saúde de manipuladores). Combate às pragas e vetores 

urbanos. Higienização de legumes, verduras, frutas, carnes, peixes, aves e ovos. Doenças 

transmitidas por alimentos. Boas práticas de manipulação e controle na produção de alimentos. 

Etapas da produção de refeições: recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, 

preparo e distribuição. Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento e 

reposição dos alimentos. Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. Pirâmide de 

alimentos. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e 

conservação de equipamentos e utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e 

equipamentos. Prevenção de acidentes. Noções básicas de relações humanas no trabalho. Noções 

básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às 

atividades a serem desenvolvidas. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos inerentes à função 

observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

AUXILIAR DE RECREAÇÃO INFANTIL: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90). A criança como sujeito de direitos. 

O adulto como mediador entre a criança e o mundo. A relação educativa como uma relação de 

cumplicidade. O desenvolvimento infantil: desenvolvimento sócio-afetivo, cognitivo e psico-motor. 

Linhas norteadoras da ação educativa com crianças: o sono, o choro, o bico, a higiene, a 



 

alimentação, a sexualidade, as atividades lúdicas. A organização do tempo e do espaço na 

escola/instituição de educação infantil. A literatura infantil, as artes plásticas, a música e o teatro na 

educação das crianças. A brincadeira e a construção do conhecimento. O brincar na construção da 

cidadania. Os brinquedos, os jogos, os materiais, os tempos e os espaços de brincar. O perfil e o 

papel de Crecheira, enquanto educador. Procedimento, orientação e auxílio as crianças no que se 

refere à higiene pessoal. Noções de primeiros socorros na faixa etária das crianças assistidas. Lei nº 

9.394/96 LDB; ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Uso e cuidado com materiais de 

limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos 

apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Noções de 

microbiologia: contaminação, desinfecção, micróbios. Higiene ambiental (instalações/equipamentos 

e utensílios). Saúde do trabalhador (higiene e saúde de manipuladores). Combate às pragas e vetores 

urbanos. Higienização de legumes, verduras, frutas, carnes, peixes, aves e ovos. Doenças 

transmitidas por alimentos. Boas práticas de manipulação e controle na produção de alimentos. 

Etapas da produção de refeições: recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, 

preparo e distribuição. Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento e 

reposição dos alimentos. Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. Pirâmide de 

alimentos. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e 

conservação de equipamentos e utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e 

equipamentos. Prevenção de acidentes. Noções básicas de relações humanas no trabalho. Noções 

básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às 

atividades a serem desenvolvidas. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos inerentes à função 

observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Técnicas de redação oficial conforme Manual de Redação Oficial da Presidência da República. 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da 

Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos 

Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição das Receitas Tributárias – Das 

Finanças Públicas – Dos Orçamentos. Lei 4.320/64 e suas alterações. Lei Complementar 101/2000 e 

suas alterações. Lei das Licitações – Lei 8.666/93 e suas alterações. Lei 10.520/2002 e suas 

alterações. Planejamento Estratégico. Generalidades administrativas e Contábeis. Código Tributário 

Nacional; Tributos; Tarifas e Preços Públicos. Lei 8429/1992 (improbidade administrativa). 

Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: 

Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-

se a prática do dia-a-dia. 

 

ENFERMEIRO: 
Atenção à saúde da mulher no ciclo reprodutivo. Planejamento e Assistência de enfermagem ao 

parto, préparto, puerpério (Baixo e Alto Risco), urgências e emergências maternas. Planejamento e 

assistência de Enfermagem à Criança na Unidade Pediátrica e UTI Neonatal com distúrbio 

gastrintestinal, respiratório, geniturinário, hematológico, cardiovascular, endócrino, neurológico, e 

metabólico. Atenção humanizada à mulher, criança e família. Aspectos básicos da assistência de 

enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem ao paciente portador de doença crônico-

degenerativa, causas da doença e métodos de tratamento. Assistência de enfermagem pré e pós-

operatória com ações de enfermagem na realização de curativos.  Assistência de enfermagem ao 

indivíduo acometido de distúrbios cardiovasculares, renais e respiratórios, em situações de 

urgência/emergência e em Unidade de Terapia Intensiva. Assistência de enfermagem nos distúrbios 

e/ou afecções imunológicas e de doenças infecto-parasitárias. Prevenção e controle da Infecção 

Hospitalar. Terapia medicamentosa. Intervenções de enfermagem no preparo, esterilização.  



 

Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: 

Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-

se a prática do dia-a-dia. 

 

FARMACÊUTICO: 
Código de ética profissional-Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. Dispensação ou manipulação de fórmulas 

magistrais e farmacopéicas. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Agonistas e antagonistas 

adrenérgicos. Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, sedativos e ansiolíticos.  

Drogas anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e 

antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais); drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; 

antihipertensivos, antiarrítmicos. Drogas que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que 

controlam a acidez gástrica. Drogas antiparasitárias: escabicida e parasiticida. Drogas 

antimicrobianas: penicilinas, cefalosporinas, cloranfenicol, eritromicina, aminoglicosideos. 

Interações farmacológicas: interação medicamento Estrutura física e organizacional da farmácia 

popular; Gerenciamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos de uso hospitalar; Seleção 

de medicamentos, Sistema de Distribuição de Medicamentos; Comissão de Farmácia e Terapêutica;  

Papel da Farmácia no Controle das Infecções Hospitalares; Farmacovigilância Hospitalar; 

Farmacoepidemiologia; Farmacoeconomia; Terapia Antineoplásica (quimioterapia); Nutrição  

Parenteral; Estudos de utilização de medicamentos; Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; 

Cálculos  em  Farmácia Hospitalar. Medicamentos Genéricos (Lei Federal 9787/1999)  

Medicamentos  Controlados  Portaria  da Secretaria de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde 

344/98). Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática 

Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função 

observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

INSEMINADOR: 
Histórico da inseminação; manejo do rebanho bovino (alimentação, sanitário e reprodutivo); manejo 

da fazenda; instalações para os animais; controles zootécnicos; reprodução de bovinos; 

melhoramento genético; anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor de bovinos; cruzamento entre 

raças; prevenção de acidentes com os animais; prevenção de acidentes com os funcionários; 

manipulação do sêmen. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 

segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às atividades a 

serem desenvolvidas. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, Word, 

Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-

a-dia. 

 

MOTORISTAS E OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA: 
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Código de Trânsito Brasileiro. Cargas Perigosas. Placas de 

Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de 

aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. 

Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. 

Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 

falhas. Engrenagens. Simbologia. Lei Orgânica do Município.  Conhecimentos inerentes à função 

observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

PSICÓLOGO: 
Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; Desenvolvimento psicólogo da Criança (infância e 

Adolescência), considerando os pressupostos básicos dados pelas diferenças abordagens 

psicoterápicas utilizadas na atualidade – Psicanálise, Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos 



 

fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público – Atendimento 

Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. 

Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo, teoria psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e 

laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa dos distúrbios mentais.   

Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às necessidades da Comunidade 

Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica – O normal e o Patológico; Norma e 

Média, Doença, Cura e Saúde. Determinantes sócio-culturais; Psicopatologia Clinica: conceito de 

neurose; Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do funcionamento psíquico, história 

individual, motivo inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, 

resistência; mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua dinâmica e 

importância; a Psicologia Humanística: diretividade e não – diretividade; coordenadores e 

facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a 

família: cenário familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola, Acompanhamento Escolar, 

dificuldade na aprendizagem, a escola e a criança/adolescente; processo de psicodiagnóstico, 

entrevistas com os pais e as crianças, avaliação e atendimento da criança e do adolescente; 

Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino aprendizagem: família, comunidade, 

escola, companheiros. A aprendizagem: sua vicissitudes e modelos. O processo ensino-

aprendizagem como uma construção e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os 

portadores de necessidades especiais, as altas habilidades (superlotados). Psicologia social e 

organizacional – Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo.  

Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos e suas Representações, Conflitos, Formas 

de Vivenciar suas dificuldades, perdas e outros; O desenvolvimento humano – Determinantes bio-

psico-sócio-culturais de comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação 

mãe-bebê; Características comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: constituição 

do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Adolescência normal e patológica: 

identidade, sexualidade, socialização intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as 

relações afetivas e produtivas (criatividade). Aposentadoria, Velhice: perdas e ganhos, sua inserção 

social. Motivação humana: valores e ação humana. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, 

leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização: analise e intervenção, mudança e resistência à 

mudança. Neuroses profissionais. Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e 

Recursos Humanos; Noções de Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. Legislação: 

Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 

1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990.  Lei nº  

8.142,  de  28  de  Dezembro  de  1.990.  Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993. Lei nº 8.842, 

de 04 de Janeiro de 1.994. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 Estatuto do Idoso. Lei nº 

11.350, de 05 de Outubro de 2.006. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade 

Racial). Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de 

Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do 

dia-a-dia. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de 

Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças 

transmissíveis; doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas 

e soros utilizados (indicação, contra indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), 

conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Esterilização: conceito, método de esterilização.  

Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. Assistência de enfermagem à criança: No 

controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas, no controle das 



 

verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e 

assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, pneumonias, hemorragia digestiva, 

diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, entorços e fraturas).  

Primeiros Socorros.  A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Funcionamento os sistemas: locomotor, pele e 

anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos 

genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). 

Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da 

saúde e modelos de vigilância. Estratégia de Saúde da Família. Atuação nos programas do 

Ministério da Saúde. Educação em saúde. Doenças de notificação compulsória. Assistência ao 

indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, 

infecciosos e contagiosos.  Assistência de enfermagem no pré, trans e pós operatório.  Assistência 

de enfermagem em urgência e emergência. Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica do 

Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a 

partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO II 

 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

 

Eu _____________________________________________, portador do documento de  

identidade nº ____________________, inscrito no CPF n.º___________________ residente e 

domiciliado a Rua __________________________________, nº _______, Bairro  

______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP: 

_______________ , inscrito no Processo Seletivo nº _______ da Prefeitura Municipal 

_____________________, inscrição  número _______________,  para o cargo de  

________________________________requer  a  Vossa Senhoria: 

 

I – (    ) Prova com ampliação do tamanho da fonte:  
Fonte _________________ Nº da Fonte ________ 

 

II – (    ) Sala de Amamentação: 
Nome do acompanhante: ____________________________________ 

 

III – (    ) Intérprete de Libras. 

 

IV – (    ) Outra necessidade: 
Especificar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

 

 

Data:____/____/____. 

 

 

 

_________________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

Atendente de Odontologia 
Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 

necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista. 

Executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; 

Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; 

Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los averiguando as 

necessidades e o histórico dos mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em 

tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e 

instrumentos odontológicos; Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para 

restauração dentária; Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como proceder a 

troca de brocas; preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico 

ter sido realizado pelo dentista; fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas 

para ser utilizado pelo profissional; zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; Preparar, 

acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos utilizados; Colaborar com a limpeza e 

organização do local de trabalho; Contribuir com palestras educativas e preventivas sobre a área. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

Auxiliar Administrativo 
Prestar serviços de datilografia e de digitação; redigir expedientes sumários, tais como cartas, 

ofícios, memorandos, de acordo com modelos e normas preestabelecidas, auxiliar nos serviços de 

organização e manutenção de cadastros, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; 

distribuir e encaminhar papéis e correspondências no setor de trabalho; auxiliar nos serviços de 

atendimento e recepção ao público; executar atividades auxiliares de apoio administrativo; zelar 

pelo equipamento sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de consertos e 

reparos; atender e encaminhar as partes que desejam falar com a chefia da unidade ; participar das 

comissões em que for designado e atividades afins. 

 

Auxiliar de Recreação Infantil 
Recepcionar as crianças na entrada e saída do horário de atendimento; realizar tarefas de banho e 

higiene das crianças; servir alimentação às crianças nos horários determinados; manter vigilância 

permanente das crianças no tocante a saúde e alimentação; zelar pela higiene e conservação da sala, 

objetos e materiais permanentes às crianças; auxiliar na recreação e atividades de coordenação 

psicomotora das crianças; executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu emprego, bem 

como aquelas que lhe forem atribuídos pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

Auxiliar de Serviços Gerais  
Operar eletrodomésticos e outros equipamentos e utensílios; lavar manualmente ou por meios 

mecânicos louças, talheres e utensílios; servir café, água e outros alimentos solicitados nas 

dependências dos órgãos; preparar e servir refeições e proceder a aquecimento de alimentos; 

receber  e  examinar  o  material destinado à preparação de alimentos e bebidas  e  acondicioná-los 

em recipientes  adequados; informar previamente  à  Chefia  imediata  sobre  a  necessidade  de 

material  para  o  desenvolvimento  normal  dos serviços; manter e zelar pela conservação dos 

equipamentos e utensílios utilizados; efetuar o controle do material existente no setor, 

discriminando-o por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e  evitar  extravios;  



 

executar  serviços  de  limpeza  e  conservação,  zelando  pela  ordem  e  segurança  no ambiente  de  

trabalho,  observando  as  normas  e  instruções,  para  prevenir  acidentes;  receber  e  seguir 

instruções do nutricionista sobre cuidados no preparo da alimentação, efetuando o preparo 

conforme a orientação recebida; receber e conferir os gêneros alimentícios de acordo com o 

cardápio a ser utilizado, além das dietas especiais, verificando os gêneros alimentícios necessários a 

sua preparação, efetuando o preparo para servi-los; distribuir as merendas e refeições preparadas, 

entregando-as conforme a rotina determinada; preparar fórmulas de leite, sopas, sucos e outros, 

destinados à alimentação infantil, inclusive com  a  higienização  de  frascos  e  acessórios  de  

mamadeiras;  separar,  reparar,  envasar,  identificar  e distribuir as formulações lácteas e não 

lácteas, destinadas à alimentação infantil; registrar o número de merendas  e  refeições  distribuídas,  

anotando-as  em  impressos  próprios,  para  possibilitar  cálculos estatísticos; notificar toda e 

qualquer ocorrência que dificulte o bom andamento dos trabalhos, visando o conserto ou reparo de 

aparelhos ou substituição de materiais; manter o ambiente de trabalho limpo e com  boa  aparência;  

os  serviços  de conservação  e  limpeza  têm  como  pressupostos  mínimos  a  coleta  e remoção de 

resíduos, aplicação de ceras industriais, conservantes, lustradores e limpadores em móveis e pisos, 

retirada do pó ou varrição de pisos, carpetes e tapetes nos escritórios; coleta e remoção de material  

orgânico e inorgânico, papéis e detritos nas áreas verdes, parques e jardins; coleta e remoção de 

papéis usados,  colocação  de  desodorizantes,  aplicação  de  detergentes,  lavagem  e  higienização  

em  sanitários; retirada  de  resíduos  dos  vidros  das  portas  e  janelas;  reposição  de  materiais  de  

higiene  pessoal,  tudo visando ao asseio e conservação dos prédios públicos e das áreas limítrofes; 

efetuar corte de grama, bem como  a  poda de  árvores e arbustos; capinagem  de áreas verdes  com  

a  retirada de  todo material para depósito de lixo; participar das comissões em que for designado e 

atividades afins. 

 

Enfermeiro 
Conforme Lei Nº 7.498 de 25 de Junho de 1986 - Art 11º.  

 

Estagiários Nível Médio e Superior 
Auxiliar nas atividades operacionais do departamento a que estiver designado, desenvolvendo 

atividades afins e/ou compatíveis com a área de atuação. 

 

Farmacêutico 
Assegurar assistência farmacêutica a população e rede de serviços em saúde pública, através do 

controle, compra, dispensação e reposição de medicamentos em farmácia básica e/ou medicamentos 

excepcionais e/ou especiais, nas unidades de saúde centrais e/ou periféricas; participar da equipe 

multidisciplinar de saúde  pública;  execução  de  ações   juntamente  com a  equipe  de vigilância  

sanitária,  para  orientação e vistorias em unidades de saúde do município; e  demais  serviços afins 

e/ou compatíveis com a área de atuação. 

 

Inseminador 
Realizar inseminação artificial em bovinos, ovinos e suínos;orientar os produtores rurais sobre os 

procedimentos prévios e posteriores, adequados à inseminação artificial; participar das comissões 

em que for designado e atividades afins. 

 

Motorista de Ambulância 
Dirigir veículos de passageiros; manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, 

providenciando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; atender às normas 

de segurança e higiene no trabalho; prestar primeiros socorros às vítimas; participar das comissões 

em que for designado e atividades afins. 



 

 

Motorista de Passageiros 
Dirigir veículos de passageiros; manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, 

providenciando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; atender às normas 

de segurança e higiene no trabalho; participar das comissões em que for designado e atividades 

afins. 

 

Operador de Trator Agrícola 
Operar máquinas agrícolas, roçar, arar, gradear, semear, transportar materiais, sementes e produtos 

agrícolas, transportar aterros de pequena monta, efetuar ligeiros reparos quando necessários; 

providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificante na máquina sob a sua 

responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento de máquina; 

participar das comissões em que for designado e atividades afins. 

 

Psicólogo 
Procede ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos do 

comportamento humano elaborando e ampliando técnicas psicológicas, como teste para 

determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou técnicas psicoterápicas e outros 

métodos de verificação, para possibilitar a orientação e seleção e treinamento no âmbito pessoal, 

familiar, educacional e social: procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação 

experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza, 

para obter elementos relevantes ao estudo dos picos de desenvolvimento, inteligência, 

aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal; e a influência 

dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais e de outra espécies que atuam sobre o indivíduo, 

entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando 

psicodiagnósticos e outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento 

psicológico de certos distúrbios comportamentais e de personalidades; promover a saúde na sua 

prevenção, no tratamento e reabilitação de distúrbios psíquicos, estudando características 

individuais e as técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e 

relacionamento humano; elabora e aplica o exame psicológico, utilizando seu conhecimento e 

prática metodológica específicos, para determinar os traços e as condições de desenvolvimento da 

personalidade dos processos intrapsíquicos e interpessoais, nível de inteligência, habilidades, 

aptidões, possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho, outros problemas de ordem 

psíquica e recomendar a terapia ao paciente, participa na elaboração de terapias ocupacionais 

observando as condições de trabalho e as funções e tarefas típicas, para identificar aptidões, 

conhecimento de traços de personalidade compatíveis com a exigência da ocupação estabelecida; 

estabelecer um processo de seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, 

seleção e treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação 

profissional, promovendo entrevistas elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a 

fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego, admissão de pessoal e orientação 

individual; atua no campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos 

métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares 

e técnicas de ensino adequando a detErminação de características especiais necessárias ao 

professor; reúne informações a respeito do paciente, transcrevendo dados psicopatológicos obtidos 

em testes e exames, para elaborar subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento as 

respectivas enfermidades; diagnostica a existência de possíveis problemas na área de distúrbios 

psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o 

tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas; pode atuar na área de propaganda, 

visando detectar motivações e descobrir a melhor maneira de atender e participar da elaboração, 



 

adaptação e construção de instrumentos e técnicas psicológicas através da pesquisa nas associações 

profissionais e outras entidades cientificamente reconhecidas, participar das comissões em que for 

designado e outras atividades afins. 

 

Técnico de Enfermagem 
Ações de promoção da saúde aos usuários do SUS nos espaços da unidade de saúde e/ou no 

domicílio/comunidade; Desenvolver atividades  de  identificação  das  famílias  de  risco  junto  aos  

ACS; contribuir com o trabalho dos ACS no que se refere às visitas domiciliares quando solicitado; 

acompanhar as  consultas  de  enfermagem  dos  indivíduos  expostos  às  situações  de  risco  para  

garantir  uma  melhor monitoria das suas condições de saúde; Executar procedimentos nas áreas de 

atenção à criança, à mulher, ao  adolescente,  ao  trabalhador  e  ao  idoso,  no  controle  de  

tuberculose,  de  hanseníase,  das  doenças crônico-degenerativas  e  infecto-contagiosas,  de  

vigilância  sanitária  e  epidemiológica,  segundo  sua qualificação profissional; Participar da 

discussão e organização  do processo  de trabalho na unidade de saúde;  Promover  educação  em  

saúde,  procedimentos  básicos  nas  unidades  de  saúde  e  domicílios, acompanhamento e 

assistência ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem; Executar outros serviços descritos no Decreto Federal nº 94.406, de 

08/06/87, do COREN; participar da equipe multidisciplinar em saúde pública e demais serviços 

afins e/ou compatíveis com a área de atuação, etc. 


