
  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2006 
 
A Prefeitura do Município de Trombudo Central - SC, torna público que se acham abertas, 
no período de 02 a 20 de outubro de 2006, as inscrições ao Concurso Público para 
preenchimento de vagas das categorias funcionais constantes do Quadro de Pessoal da 
Administração Municipal,  a seguir relacionadas, o qual reger-se-á pelo Regulamento Geral 
do Concurso público desta Prefeitura Municipal,  desta data,  e de acordo com as instruções 
deste Edital: 

 
I – DAS VAGAS,  HABILITAÇÕES,  CARGA HORÁRIA,  REMUNERAÇÃO 

 
O Candidato concorrerá às vagas oferecidas para apenas uma dos cargos, 

conforme o seguinte quadro demonstrativo: 
 

Cargos N° De Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Habilitação Necessária  para a posse Remuneraçã
o Inicial 

Tipos  de 
Provas 

  

Assistente 
Social 

01 40:00 Nível Superior na área e registro no 
órgão fiscalizador da profissão 

R$ 
1.593,84 

Escrita 
e títulos 

Contador 01 40:00 Nível Superior na área e registro no 
órgão fiscalizador da profissão 

R$ 
1.593,84 

Escrita 
e títulos 

Enfermeiro 01 40:00 Nível Superior na área e registro no 
órgão fiscalizador da profissão 

R$ 
1.593,84 

Escrita 
e títulos 

Psicólogo 01 20:00 Nível Superior na área  e registro 
no órgão fiscalizador da profissão  

R$ 
1.593,84 

Escrita 
e títulos 

Nutricionista 01 10:00 Nível Superior na área e registro no 
órgão fiscalizador da profissão  

R$ 
817,88 

Escrita 
e títulos 

Fonoaudiólogo 01 10:00 Nível Superior na área e registro no 
órgão fiscalizador da profissão  

R$ 
817,88 

Escrita 
e Títulos 

Técnico Em 
Enfermagem 

05 40:00 Portador Certificado de Curso 
Técnico em Enfermagem e registro 
no órgão fiscalizador da profissão  

R$ 
743,53 

Escrita 

Auxiliar 
Administrativo 

04 40:00 Portador de Certificado de 
Conclusão de Curso do ensino 
Médio 

R$ 
989,68 

Escrita 

Agente de 
Serviços Gerais 

03 40:00 Portador de Certificado de 
conclusão de curso de 1º Grau e 
experiência comprovada na área de 
atuação. 

R$ 
461,64 

Escrita 

Instrutor de 
Música 

01 40:00 Portador de Certificado de 
Conclusão de Ensino Médio e 
experiência na área 

R$ 
419,66 

Escrita 

Merendeira 10 20:00 Portador de Curso do ensino 
Fundamental ou comprovada 
experiência de atuação na área 

R$ 
215,42 

Escrita 

Servente/ 
Faxineiro 

05 40:00 Ser alfabetizado e experiência 
comprovada  na área de atuação 

R$ 
350,00 

Prática 

Operário Braçal 07 40:00  Ser alfabetizado e experiência 
comprovada  na área de atuação 

R$ 
381,51 

Prática 

Calceteiro 01 40:00 Ser alfabetizado e experiência 
comprovada na área de atuação. 

R$ 
507,85 

Prática 

Auxiliar 
Mecânico 

01 40:00 Ser alfabetizado e experiência 
Comprovada na área de atuação 

R$ 
558,61 

Escrita 

Motorista 03 40:00 Ser alfabetizado  e experiência 
comprovada na área de atuação e 
portador de carteira nacional de 

R$ 
558,61 

Prática 



  

habilitação na categoria “C” 

Motorista 
Transporte 
Escolar 

02 40:00 Ser alfabetizado e experiência 
comprovada na área de atuação e 
portador de Carteira nacional de 
habilitação na categoria “D” 

R$ 
989,68 

Prática 

Motorista de 
Ambulância   

02 40:00 Ser alfabetizado e experiênc
Comprovada na área de atuação 
portador de Carteira Nacional d
habilitação na categoria “D” 

R$ 989,68 Prática 

Operador de      
Máquina 

03 40:00 Ser alfabetizado e experiênc
comprovada na área de atuação 
portador de carteira Nacional d
Habilitação na categoria “C” 

R$ 675,91 Prática 

Pedreiro/ 
Carpinteiro 

01 40:00 Ser alfabetizado e experiênc
comprovada na área de atuação  

R$ 743,53 Prática 

Professor (Artes) 01 de 30 hrs ou 
fragmento 

Licenciatura Plena, na área de atuaçãoR$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor 
Educação Física 

01 de 40 e 01 de 30
ou fragmento 

Licenciatura Plena na área de atuaçã
e registro no CREF 

R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor 
(Matemática) 

01 de 40 ou 
fragmento 

Licenciatura Plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor (Inglês) 01 de 20 ou 
fragmento 

Licenciatura Plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor 
(Ciências) 

01 de 10 hrs Licenciatura Plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor (História 01 de 10 hrs Licenciatura plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor 
(Geografia) 

01 de 30 ou 
fragmento 

Licenciatura plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

Professor (Ensino
Religioso) 

01 de 10 hrs Licenciatura plena na área de atuação R$ 587,51
(20:00 h) 

Escrita e 
Títulos 

 
1. As inscrições serão realizadas de 02 a 20 de outubro de 2006, das 08:00 às 11:30 e das 
14:00 às 17:00 horas,  nas dependências da Prefeitura Municipal,  na cidade de Trombudo 
Central, ou pelo Correio, nos termos deste Edital. 
2. Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá, no ato, o 
cartão de identificação com a fotografia e a indicação de seu número, sem o qual não terá 
ingresso no recinto onde se realizarão as provas. 
3. Os documentos de identidade e pessoais do candidato serão devolvidos no ato de 
apresentação, após as devidas anotações na ficha de inscrição. 
4. O candidato cuja documentação não for considerada em ordem, terá sua inscrição 
indeferida. 
5. Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas 
as exigências, o Prefeito Municipal homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação e 
afixação, em local público. 
6. Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não 
mais serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto. 
7. Fica assegurada a inscrição de portadores de deficiência no presente Concurso, sendo-lhes 
reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada Cargo ou 01(uma) quando o resultado da 
aplicação deste percentual sobre o número de vagas for inferior a unidade e o número de 
vagas igual ou superior a 05(cinco). 
8. No ato da inscrição, o portador de deficiência apresentará comprovante de sua deficiência 
com a especificação das atividades com ela compatíveis. 
   



  

II – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
  

1. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser depositada na conta n.º 
46.965-0, agência 021-3, de Rio do Sul, do Banco do Estado de Santa Catarina  S/A, ou na 
conta 0536-8  - agência 0423-5 da Caixa Econômica Federal - em nome da  empresa LUTZ – 
Cursos, Concursos,  Assessoria e Projetos Técnicos  Ltda – CNPJ 01.647.683/0001-36, ou 
pagar diretamente à pessoa credenciada pela mesma, no local da inscrição - no valor de: 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para cargos com exigência de até o Ensino Fundamental (1° 
Grau); 
R$ 50,00 (cinqüenta reais) para cargos com exigência de Ensino Médio (2° Grau); 
R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para cargos com exigência de Nível Superior; 
2. Apresentar no ato da inscrição, fotocópia dos seguintes documentos: 

- Prova de identidade (Carteira de Identidade Civil ou Profissional) 
- Certificado de Cursos de Aperfeiçoamento – Prova de Títulos – para os cargos na área 

do Magistério (Professor)  
- A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma.  
- Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração no requerimento, exceto  referente 
ao endereço do candidato.  
   
                                             III – DAS INSCRIÇÕES PELO CORREIO  
  
1. Será admitida inscrição pelo correio, mediante remessa da ficha de inscrição (via da 
Prefeitura e do Candidato), com cópia da carteira de Identidade anexa e o respectivo 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição em via original. 
1.1 – Deverá ser colocado anexo à ficha de inscrição envelope SELADO e endereçado ao 
candidato para devolução do comprovante da inscrição, devidamente numerada e assinada. 
1.2 – O envelope contendo a ficha de inscrição e todos os anexos, deverá ser postado até a 
data do término das inscrições e encaminhado para o seguinte endereço:  
            LUTZ – Cursos e Concursos 
            Rua Padre Francisco Spaeth, 151 
            Bairro Santana 
            89.160 – 000 – Rio do Sul – SC. 
1.3 – Não serão consideradas as inscrições postadas no correio após a data do término das 
inscrições ou com falta de documentos, nos termos do Edital. 
1.4 – Preenchida a ficha de inscrição, a mesma deverá ser remetida pelo e-mail 
concursos@lutzconcursos.com.br para agilizar o processo, e os documentos, inclusive a ficha 
preenchida e assinada, remetidos pelo correio. 
Informações para inscrição pelo correio (47) 9181-4541 ou  9998-2949. 
  

IV -  CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DO CARGO (POSSE). 
  
No ato da posse o candidato deverá apresentar: 
1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente 
registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso. 
2. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado  médico. 
3. Declaração de bens que constituem seu patrimônio. 
4. Declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego 

ou função pública. 
5. Cópia dos seguintes Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional 
no serviço público municipal: 

- Prova de identidade; 
- Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino; 



  

- CPF; 
- Comprovante de escolaridade exigido para o cargo, no ato da Posse; 
- Título de eleitor e comprovante de que votou na última eleição. 
- Comprovar idade mínima de 18 anos. 
- Outros documentos exigidos por Lei. 

 
V – DO REGIME EMPREGATÍCIO 

 
Os habilitados e classificados no Concurso serão admitidos sob o regime Estatutário.  

 
VI – DAS PROVAS 

 
A)Provas Escritas e Títulos    
CARGOS: Área do Magistério  - Professor (todos), Assistente Social, Contador, Enfermeiro, 
Psicólogo, Nutricionista e Fonoaudiólogo. 
1. Para estes Cargos o Concurso será de Prova Escrita e de Títulos -  (Cursos de 

Aperfeiçoamento).  
2. Serão considerados como Títulos, certificados de cursos de aperfeiçoamento na área para o 

qual o candidato se inscrever. 
3. Somente serão aceitos certificados de cursos de aperfeiçoamento devidamente registrados 

ou declaração de órgão oficial que o promoveu, dos quais constem os conteúdos 
programáticos, a carga horária e o período da realização que deverá ser a partir do ano de 
2.000, exceto se curso de Especialização na área, podendo este  ser anterior ao ano de 
2.000.  

4. Cada hora de curso de aperfeiçoamento, na área específica, valerá 0,1 (zero vírgula um 
décimo) e o máximo de horas que o candidato poderá apresentar e/ou aproveitar, será 100 
(cem) horas, totalizando até 10 pontos. 

5. A nota final será calculada de seguinte maneira: 
Prova Escrita: Peso 8 (oito); 
Prova de Títulos: Peso 2 (dois). 
O Resultado Final será a soma das notas. 

6. Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, na soma das notas 
(escrita e de títulos), um total de, no mínimo, 4,0 (quatro) pontos. 

7. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver a maior nota na prova 
específica; persistindo o empate, o que tiver maior idade. 

8. As provas escritas de até 40 (quarenta) questões (de múltipla escolha e/ou dissertativa) 
abrangerão as seguintes disciplinas: 
- Língua Portuguesa; 
- Matemática; 
- Conhecimentos Gerais; 
- Conhecimentos Específicos da Profissão. 

Obs.: Os conteúdos programáticos estão nos anexos I, II e III – partes integrantes deste Edital. 
 

a) PROVAS ESCRITAS  
CARGOS: conforme Capítulo I – deste Edital 
Para estes cargos o Concurso constará somente de Provas Escritas. 
1. Serão considerados habilitados na prova escrita o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 4 (quatro) pontos. 
2. Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver a maior nota na Prova de 

Conhecimentos Específicos. Se esta não houver, a maior nota em Língua Portuguesa. 
Persistindo o empate, o mais idoso. 



  

3. As provas escritas de até 40 questões (de múltipla escolha e/ou dissertativa) abrangerão as 
seguintes disciplinas: 
- Língua Portuguesa; 
- Matemática; 
- Conhecimentos Gerais; 
- Conhecimentos Específicos da Profissão; 

 
b) Provas Práticas 

Cargos: Conforme Capítulo I – deste Edital 
 
Para estas categorias o concurso será somente de provas práticas, que avaliarão o 
desempenho do candidato em suas atribuições. 
01. Somente será aprovado o candidato que obtiver, na prova prática, nota igual ou superior a 
05 (cinco) pontos, em escada de 0 (zero) a 10 (dez). 
02  Em caso de empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
03. Dependendo do cargo, e a critério dos responsáveis pela realização do Concurso, a prova 
prática poderá ser feita de maneira objetiva e/ou dissertativa, ou entrevista, abrangendo tema 
específico da função. 

 
VII – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 Provas: Escritas e Práticas Serão realizadas às 09:00 horas do dia 11.11.2006, nas 
dependências da Escola de Educação Básica. Dr. Hermann Blumenau, sito à Rua Blumenau, no 
Bairro Vila Nova, cidade de Trombudo Central e obedecerão aos seguintes critérios: 

a) A Prova Escrita terá duração de até 2,30 (duas horas e trinta minutos); 
b) Durante a realização da prova não será admitida qualquer espécie de consulta, nem uso de 
máquina calculadora e/ou aparelhos de comunicação; 
c) Não se admitirá a entrada de candidato que não estiver munido do cartão de identificação 
fornecido no ato da inscrição, e pela carteira de identidade; 
d) Não haverá Segunda chamada, após a hora marcada para o início, seja qual for o motivo 
alegado. 
 

VIII - DOS RECURSOS 
  
8 - Serão admitidos recursos das seguintes fases: 
I – do presente edital; 
II – do não deferimento do pedido de inscrição; 
III – da formulação das questões; 
IV – da discordância com o gabarito das provas escritas; 
V – da classificação; 
VI – da homologação do resultado do concurso;  
8.1. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no prazo de dois 
dias, contados da data de publicação do mesmo, mediante requerimento dirigido ao Prefeito 
Municipal. 
8.2. Os demais recursos deverão conter nome do candidato recorrente, número de inscrição, 
endereço completo para correspondência, assinatura do mesmo, sua fundamentação e será 
dirigido à Comissão Especial. O protocolo do requerimento deverá ser efetuado na Prefeitura 
Municipal e o prazo para tanto será de dois dias úteis, a partir da publicação: 
- da listagem dos candidatos inscritos, para o caso de indeferimento de sua inscrição ou de 
deferimento da inscrição de outro candidato; 
- dos gabaritos, para impugnação de questões formuladas, sendo um recurso para cada 
questão. 



  

- da lista de classificação dos candidatos, para impugnar a classificação, assim como para a 
revisão de suas provas e notas e para impugnar a homologação do resultado do concurso 
público. 
- os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.  
8.3. Findo o prazo para recurso, o concurso será homologado pelo Prefeito Municipal. 
   

IX-  DA VALIDADE DO CONCURSO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. A validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período;  
1.1 - O concurso público não gera o direito à admissão, mas credencia o aprovado à 
nomeação durante o prazo de sua validade ou eventual prorrogação, de acordo com a 
necessidade do Município, obedecida à ordem de classificação, computadas as vagas 
existentes na data do edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a 
ser criadas. 

2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já 
expresso na ficha de inscrição, de aceitar as condições do Edital de Concurso, nos termos 
em que se acharem estabelecidas, inclusive nos regulamentos e leis em vigor. 

3. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma. 
4. Será automaticamente cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da 

mesma com cheque sem provisão de fundos, ou outra irregularidade que impossibilite o 
recebimento da quantia. 

5. Caberá à Empresa Organizadora do Concurso a anulação de questões. 
6. Serão publicados os resultados dos candidatos habilitados que atingirem a nota mínima 

exigida para cada uma das provas. 
7. Após a homologação do resultado do concurso, será designada data para os candidatos 

aprovados para o Magistério a fim de escolherem as vagas disponíveis, observando-se 
neste caso a preferência de acordo com a ordem de classificação. 

8. A guarda das provas escritas deste Concurso Público ficará sob responsabilidade da 
Empresa Lutz - Cursos, Concursos Assessoria e Projetos Técnicos Ltda, por um período de 
06 (seis) meses, após a homologação do resultado, quando serão incineradas. 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, que se necessário provocará a 
empresa executora do Concurso  Público. 

Trombudo Central, em 26 de setembro de 2006. 
 

FERNANDO LUIZ HOFFMANN 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
Conteúdos Programáticos para as Provas  

 
Disciplina Conteúdos 

Língua 
Portuguesa 

Linguagem Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos 
usuais; Regência; Concordância, Fonética,  Formação de Palavras,  
Linguagem Figurada, Discurso Direto e Indireto, Análise Sintática; 
Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; 
Redação,  Versificação 

Matemática 

Parte conceitual e teórica: Adição, subtração, multiplicação, divisão 
com números inteiros e fracionários; Sistema Métrico Decimal; Divisão 
proporcional; Juros e descontos simples; Médias Aritméticas, 
Geométricas e Ponderada;  Regra de Três simples e composta; 
Conjuntos; Progressão Aritmética e Geométrica; Relações e Funções; 
Logaritmos, Equação Logaritmas; Análise Combinatória; Trigonometria; 
Matrizes; Binômio de Newton; Números Complexos; Razão e 
Proporção; Grandezas Proporcionais; Funções; Funções Quadráticas; 
Problemas Envolvendo Operações. 

Conhecimentos 
Gerais 

Conhecimentos Atuais, generalidades e conceitos do Brasil e do 
Mundo; Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; 
terceiro Setor; Relações com o trabalho; Direitos dos Deficientes; 
Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas 
Ambientais, Urbanos e Agrícolas; Meio Ambiente; população; Estados 
Brasileiros; Organização social, política e econômica do Brasil; Dívida 
Externa e Interna; Histórico Municipal.(aspectos históricos, geográficos, 
e econômicos e populacionais  do município). 
Noções Básicas de Informática 

Conhecimentos 
Específicos 

Na área de atuação -  Conhecimentos Profissionais  - de acordo com 
os anexos II  e III deste Edital. 

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, 
quando os Conteúdos coincidirem para Graus de Formação diferenciados. 
 
 
                                         ANEXO II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 



  

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos 
candidatos, quando os Conteúdos coincidirem para Graus de Formação 
diferenciados. 
 

NOME DO 
CARGO 

CONHECIMENTOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS 

Assistente Social  Tendências da Assistência social na conjuntura social, política e 
econômica do Brasil. 

 Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de 
Assistência Social e seus processos  

 Estatuto da Criança e do Adolescente 
 Lei Orgânica da Assistência Social 
 Política Nacional da Assistência Social 
 Conselhos Municipais: (ex.: de Assistência Social – Tutelar – do 

Direito da Criança e do Adolescente ),.  
 Conceitos e generalidades sobre os processos básicos de 

atendimento do serviço social   
 Questões da metodologia em serviço social 
 Pesquisa em Serviço Social - Métodos de pesquisa. Classificação 

da pesquisa 
 Técnicas e instrumentos de serviço social 
 Código de Ética Profissional 
 Lei que rege a profissão 8662/93 
 Política Nacional do Idoso – Estatuto do Idoso 
 Noções básicas de informática 

 Contador - Constituição Federal  e suas Emendas, nos assuntos 
relacionados com o  Servidor Público,  Previdência Social, 
Administração Pública 

-  Lei das Licitações  
- Lei de Responsabilidade Fiscal 
- Lei  da Contabilidade Pública. – Lei nº 4320 /64 e suas 

alterações 
- Código Tributário Nacional 
- Noções básicas de informática 

Enfermeiro - Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de 
pesquisa científica; 

- Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente 
transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal 

- Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e 
utensílios 

- Saúde Pública e saneamento básico 
- Conhecimentos sobre: 

Hipercalcemia 
       Cianosose 
Tuberculose pulmonar e seu tratamento 
Pneumonias 
Varises esôfago – gástricas 
Rubéola; 
Alcalose respiratórias 
Parada circulatória 
Menigite 
- Causas de mortalidade infantil 



  

- Generalidades e conceitos fundamentais; 
- As atribuições do profissional da cateogira 
- Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de 

enfermagem 
- Normas de biossegurança 
- Assistência à saúde do adulto (problemas respiraatórios, 

cardiológicos, diabetes mellitus, hipertençao arterial, etc 
- Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer 

do colo de útero e mama, planejamento familiar, etc) 
- Assistência à saúde da criança e do adolescente 
- Assistência a saúde mental 
- Assistência ao paciente hospitalizado 
- Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde 

Pública; 
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes 
- Noções de vigilância epidemiológica das doenças 

transmissíveis   
- Equipe de saúde e equipe de enfermagem 
- Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do 

modelo assistencial 
- Esquema de vacinação – doenças parasitárias; 
- Métodos contraceptivos; 
- Rotinas Básicas: 

Pressão arterial – Temperatura; 
Acomodação de pacientes ao leito 
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e 
utensílios. 
Verificação de trabalho de parto 
Sintomas em parada cardio-respiratória,  choque circulatório; 

- Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio 
e prevenção 

- Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3 
- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de 

pesquisa científica 
- Administraçao e Planejamento do Serviço de Enfermagem 
- Noções básicas de informática 

Fonoaudiólogo - Anatomia, Fisiologia, Avaliação e principais alterações do 
aparelho fonador 

- Alterações Oro-miofuncionais 
- Alterações vocais, avaliação da voz e terapia fonoaudiológica 
- Bases anatômicas e fisiológicas, avaliação e terapia da 

linguagem e da fala 
- Teorias de aquisição da linguagem 
- Audiologia 
- Anatomia e fisiologia da audição e avaliação auditiva 
- Compenentes do Apareclho Estomatognático 
- Músculos cutâneos do crânio e da face 
- Outros músculos 
- Hábitos viciosos bucais 
- Articulações 
- Região motora pré-rolândica – e pós rolândia 
- Noções básicas de informática 



  

Psicólogo - Conceitos e generalidades sobre psicologia da personalidade, 
social, comparativa e do desenvolvimento 

- Teoria e pensamentos referente a Marx, Bandura, Freud, 
Piaget e John Bowby 

- Atualidades sobre Psicologia no Brasil de no Mundo 
- Linhas Teóricas da Psicologia 
- Classificação dos transtornos mentais e de comportamento 
- Princípios da Psicologia 
- Psicopatologia 
- Resolução do CFP 10/2005 
- Escolas ou teorias que estudam a psicologia geral 
- Noções básicas de informática 

       
Técnico em 
Enfermagem 

- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de 
pesquisa científica; 

- Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente 
transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal 

- Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e 
utensílios 

- Saúde Pública e saneamento básico 
- Conhecimentos sobre: 

Hipercalcemia 
       Cianosose 
Tuberculose pulmonar e seu tratamento 
Pneumonias 
Varises esôfago – gástricas 
Rubéola; 
Alcalose respiratórias 
Parada circulatória 
Menigite 
- Causas de mortalidade infantil 

 
- Generalidades e conceitos fundamentais; 
- As atribuições do profissional da cateogira 
- Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de 

enfermagem 
- Normas de biossegurança 
- Assistência à saúde do adulto (problemas respiraatórios, 

cardiológicos, diabetes mellitus, hipertençao arterial, etc 
- Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer 

do colo de útero e mama, planejamento familiar, etc) 
- Assistência à saúde da criança e do adolescente 
- Assistência a saúde mental 
- Assistência ao paciente hospitalizado 
- Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde 

Pública; 
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes 
- Noções de vigilância epidemiológica das doenças 

transmissíveis   
- Equipe de saúde e equipe de enfermagem 
- Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do 

modelo assistencial 



  

- Esquema de vacinação – doenças parasitárias; 
- Métodos contraceptivos; 
- Rotinas Básicas: 

Pressão arterial – Temperatura; 
Acomodação de pacientes ao leito 
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e 
utensílios. 
Verificação de trabalho de parto 
Sintomas em parada cardio-respiratória,  choque circulatório; 

- Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio 
e prevenção 

- Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3 
- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de 

pesquisa científica 
- Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem 
- Noções básicas de informática 
-  

Nutricionista - Conceitos,  generalidades e definições sobre alimentos, 
alimentação 

- Métodos de conservação dos alimentos 
- Causa de deteriorização dos alimentos; 
- Composição de dietas equilibradas; 
- Composição do corpo humano e as substâncias necessárias      

ao organismo no período de formação, crescimento e 
desenvolvimento. 

- Legislação pertinente 
- Vigilância alimentar e nutricional 
- Programa Nacional de Alimentação Escolar  
- Noções básicas de informática 

 
Auxiliar 

Administrativo 
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 Receita 
Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos 

- Outros: Lei 4.320/64  
- . Lei De Responsabilidade Fiscal 
- Lei das Licitações 
- Planejamento Estratégico 
- Generalidades administrativas e Contábeis  
- Correspondência Oficial 
- Código Tributário Nacional 
- Técnica Legislativa –  
- Atos Legais 
- Noções básicas de informática 
-  

Instrutor de Música - Música: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua 
importância no contexto social e educacional no  Brasil e no 
Mundo 

- Correntes – estilos 
- Correlação da música com as demais disciplinas 
- Metodologia utilizada pela música para a formação do homem. 



  

- Noções básicas de informática 
Merendeira - Noções Básicas de preparo, conservação e manuseio de alimentos 

e higiene do ambiente de trabalho 
Auxiliar de 
Mecânico 

- Noções  de Mecânica de veículos e máquinas 

Agente de Serviços 
Gerais 

- Somente conteúdos do anexo I ( Português, Matemática e 
Conhecimentos Gerais) 

 
ANEXO III 

Conteúdos Programáticos 
AREA: MAGISTÉRIO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AREA CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Professor (todos) 

 
(conteúdos gerais 

 

- Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 
- Didática Geral; 
- Parâmetros Curriculares  Nacionais - PCNs 
- Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – LDB 
- Profa; 
- PPP:  
- Noções básicas de informática 

Matemática  Parte conceitual e teórica: Adição, subtração, multiplicação, divisão 
com números inteiros e fracionários; Sistema Métrico Decimal; Divisão 
proporcional; Juros e descontos simples; Juros e descontos 
compostos, Médias Aritméticas,  e Ponderada;  Regra de Três simples 
e composta; Conjuntos; Teoria dos Conjuntos; Progressão Aritmética e 
Geométrica; Geometria Plana, Geometria Analítica, Geometria 
Espacial Relações e Funções; Logaritmos, Equação Logaritmas; 
Análise Combinatória; Trigonometria; Matrizes; Binômio de Newton; 
Números Complexos; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; 
Funções; Funções Quadráticas; Problemas Envolvendo Operações, 
parte conceitual e teórica. 
 

Ciências - Visão Geral e origem  da vida; 
- Citologia 
- Citoplasma 
- Metabolismo energético das células 
- Células; 
- Reprodução Histologia animal 
- Genética 
- Ecologia 

História - História Geral do Brasil,  de Santa Catarina e Geral 
Geografia - Geografia do Brasil,  de santa Catarina e Geral 

-  
Artes - Artes:  Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua 

importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; 
- Correntes 
- Correlação das Artes com as demais disciplinas; 
 -     Metodologias utilizadas pelas Artes para formação do homem. 

Inglês - Classes gramaticais 
- Interpretação de Textos 
- Vocabulário 
- Gramática 



  

 
Ed. Física - Educação Física: Conceitos e generalidades, fatos históricos, 

sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; 
- Correlação da Ed. Física com as demais disciplinas; 
- Metodologias utilizadas pela Ed. Física para formação do 

homem. 
- Atividades – práticas 

Ensino Religioso - História do Ensino Religioso 
- Legislação do Ensino religioso no Brasil e SC 
- Fenômeno religioso e diversidade 
- Conhecimento religioso 
- Concepções do Ensino Religioso 
- Objetivos do Ensino Religioso 
- Fundamentos e Metodologia para o Ensino Religioso 
- Conteúdos para o Ensino Religioso 
- Avaliação do Ensino Religioso  

 
 
 
 
 

 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 001/2006 
 

 
Nº da 

Inscrição  
 
 

.......................
... 
 

Cargo:  
 
Nome do(a) Candidato(a): 
 
Identidade: 
 

Data de Nascimento:        /     / Sexo:  M(   )   F (   
) 

CPF: 
 

Título Eleitoral: 

Estado Civil: 
 

Cursos Aperfeiçoamento:  ..........   horas. 

Endereço: 
 

Bairro: 

Município: 
 

Estado:  Fone: (      ) 

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Concurso 
Público, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Trombudo Central, em 
............/............./........... 

Assinatura do Candidato: 

. .                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 



  

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 001/2006 
 

Nº da 
Inscrição  
 
 

............... 

Cargo: 
 
Nome do(a) Candidato(a): 
 
Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da 
prova. 

Trombudo Central, em 
............/............./........... 

Assinatura do Responsável pelo 
recebimento 
 

Via Candidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N� 011/2006 – 
MAGISTÉRIO E NÍVEL SUPERIOR 

Cargo:  

 
 Nº da 
Inscrição 
 
 
 
.................. 

Nome do(a) Candidato(a): 
 
Identidade: Data de Nascimento:            /         / 

Nº de dependentes:................... 
Sexo:  M(   

) 
   F (   ) 

CPF: 
 

Título Eleitoral: Estado Civil: 

Endereço: 
 

Bairro: 

Município: 
 

Estado:  Fone: (      ) 
E-mail - 

Relação dos Títulos Apresentados. Se preciso, utilize o verso e anexe relação.. Somente 
será considerado com Certificado em Anexo): 

Nome do Curso Órgão Promotor Carga 
Horária 

Período de 
Realização 

 
 

   

 

 
   



  

 

 
   

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste 
Concurso Público, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Local e Data: 
Trombudo Central, em ............./10/2006. 

Assinatura do Candidato: 

Via Prefeitura 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N� 011/2006 – 
MAGISTÉRIO E NÍVEL SUPERIOR 
Professor de : 

 
 Nº da 
Inscrição 
 
.................. 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da 
prova. Levar caneta (Preta do Azul) e chegar 45 minutos de antecedência.. 

Local e Data: 
Trombudo Central, em ............./10/2006. 

Assinatura do Responsável PELO 
RECEBIMENTO 

Via Candidato. 
 
 
 


