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EDITA
 
A Prefeitura  do Munic
no período de 31.07
preenchimento de va
Pessoal da Administra
Regulamento Geral do
de acordo com as instr

I – DAS VAGAS,  H



  

enfermagem, com 
registro no COREN. 

Agente 
Operacional 

05 40 Ensino Fundamental e 
curso de informática 

472,50 Escrita 

Motorista 04 40 Ensino Fundamental e 
CNH – categoria D  

512,68 Prática 

Operador de 
Máquina Pesada 

02 40 Ensino Fundamental e 
CNH – categoria C  

479,07            Prática 

Operador de Trator 
Agrícola 

05 40 Ensino Fundamental e 
CNH – categoria C  

479,07 Prática 

Vigia 01 40 Alfabetizado, com 
experiência na área,  

472,50           Escrita 

Merendeira 05 40 Alfabetizado, com 
experiência na área 

472,50 Prática 

Servente 26 40 Alfabetizado, com 
experiência na área 

472,50 Prática 

Mestre de Obras 01 40 Séries iniciais e vasta 
experiência na área. 

1.102,50            Prática 

Professor III – A – 
Português  

01 10 Licenciatura Plena na 
área 

193,03 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Matemática 

01 10 Licenciatura Plena na 
área 

193,03 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Ciências  

01 10 Licenciatura Plena na 
área 

193,03 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A – 
Artes  

03 10 Licenciatura Plena na 
área 

193,03 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Educação Infantil 

01 
02 

20 
40 

Licenciatura Plena na 
área 

386,05 
772,10 

Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Séries iniciais 

02 20 Licenciatura Plena na 
área 

386,05 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Educação Física 

01 40 Licenciatura Plena na 
área e registro no 
CREF 

772,10 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
História  

01 40 Licenciatura Plena na 
área 

772,10 Escrita e 
Títulos 

Professor III – A –  
Língua Inglesa 

01 40 Licenciatura Plena na 
área 

772,10 Escrita e 
Títulos 

 
1. As inscrições serão realizadas de 31.07 a 15.08.2006,  das 08:00 às 13:00 
horas, nas dependências da Prefeitura Municipal,  na cidade de Ponte Alta.  
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$  30,00 (trinta reais) para cargos com exigência de até o Ensino Fundamental(1° Grau) 
R$  60,00 (sessenta   reais) para cargos com exigência de Ensino Médio ( 2° Grau) 
R$  90,00 (noventa reais) para cargos com exigência de Nível Superior 
3. Apresentar no ato da inscrição, fotocópia dos seguintes documentos: 

- Prova de identidade (Carteira de Identidade Civil ou Profissional) 
- Cursos de Aperfeiçoamento para o cargo e Professor (prova de títulos) – até o total 

de 100 horas 
 
 
- A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma.  
-. Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração no requerimento, exceto o 
referente ao endereço do candidato.  
   
                                             III – DAS INSCRIÇOES 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 de inscrição preenchida e assinada, remetidos pelo correio. 
Informações para inscrição pelo correio (47) 9181-4541 (Somente em horário comercial). 
  

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  fornecido 
por médico oficial. 
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)   
 
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. 

4. Cada hora de curso de aperfeiçoamento, na área específica, valerá 0,1 (zero virgula 
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 7 (sete); 



  

Prova de Títulos: Peso 3 (três). 
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. 

 
 
 

b) 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 houver. Persistindo o empate, o mais 
idoso. 

3. As provas escritas de 30 (trinta) questões (de múltipla escolha e/ou dissertativa) 
abrangerão as seguintes disciplinas: 
- Língua Portuguesa; 
- Matemática; 
- Conhecimentos Gerais; 
- Conhecimentos Específicos da Profissão; 

 
c) 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: Serão realizadas às 13:30 horas do dia 26 de agosto de 2006, nas  
dependências CEBEM Carlos Hartmann,  sito a rua Frei Rogério,  s/n, no Centro da 
cidade de Ponte Alta.   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; 
- 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;  
2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e 
compromisso já expresso na ficha de inscrição, de aceitar as condições do 
Concurso, nos termos em que se acharem estabelecidas, inclusive nos 
regulamentos e Leis em vigor. 
3. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos habilitados, dentro do 
número de vagas; 



4. A guarda das 
responsabilidade da E
Técnicos Ltda, por u
resultado, quando entã
5. Os casos omisso
provocação da Empres
Ponte Alta, em 24 de ju

 
 
 



  

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 o anexo II 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 

Auxiliar de 
Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Generalidades e conceitos fundamentais; 
- As atribuições do auxiliar de enfermagem 
- 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 
- Noções básicas de informática 



  

Técnico em 
Licitações 

 
 

Técnico em 
Projetos 

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 
-  

Fiscal de Obras e 
Posturas 

 
 

- Generalidades e conceitos técnicos constantes do Código de 
Obras do Município e demais legislação para o exercício  do 
cargo; 

- Forma de procedimentos e execução para solucionar 
problemas envolvendo: Embargo, Habite-se, Afastamento, 
Infrações diversas e suas penalidades; 

- Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, 
proteção de edifícios, concretagem, esquadrias, 
pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de 
edifícios. 

- Lei Orgânica do Município 
- Código de Posturas 
- Noções básicas de informática 



  

Médico febre tifóide, salmoneloses, difteria, meningites agudas, tétano, 
coqueluche, erisipela, escarlatina, encefalites a vírus, dengue, 
mononucleose infecciosa, gripe, caxumba, poliomielite anterior 
aguda, sarampo, rubéola, varicela, AIDS, toxoplasmose, 
cólera, leptospiroses humanas. 

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO 
Bronquite crônica e enfisema pulmonar, asma brônquica, 

bronquites agudas, pneumonias adquiridas na comunidade e 
no hospital, tuberculose pulmonar. 

DOENÇAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 
Insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo do pulmão, 

angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, dislipidemias, 
doenças vasculares periféricas: obstrução arterial aguda, 
trombose venosa aguda. 

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO  
Hérnia de hiato e esofagite de refluxo, gastrites, úlcera péptica 

gastroduodenal, diarréias, parasitoses intestinais, constipação 
intestinal crônica, pancreatite aguda, pancreatite crônica, 
hepatites agudas a vírus, hepatite crônica, cirrose hepática. 

NEFROLOGIA  
Insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, tratamento 

clínico da hipertensão arterial, infecção do trato urinário: 
fisiopatologia e tratamento. 

HEMATOLOGIA  
Anemias, agranulocitose, anemia aplástica, púrpuras 

trombopáticas, terapêutica anti-trombótica. 
ENDOCRINOLOGIA 
Diabetes insipdus, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroidites, 

diabetes mellitus, hipoglicemias, obesidade. 
DERMATOLOGIA 
Acne vulgar, dermatite seborréica, urticária, psoríase , úlcera de 

perna, piodermites, micoses superficiais, sífilis, hanseníase, 
cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose, 
gonococcia. 

NEUROLOGIA - Noções 
Classificação clínica e diagnóstico das epilepsias, conduta prática 

nas convulsões, AVC, cefaléias, doença de Parkinson, 
neurocisticercose, síncope 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA - Noções  
Pré-natal, hiperemese gravídica, abortamento, moléstia 

hipertensiva específica da gravidez, leucorréias, doença 
inflamatória pélvica aguda, tensão pré-menstrual, 
dismenorréia, sangramento uterino disfuncional, síndrome do 
climatério, câncer de mama, câncer de colo uterino 

PEDIATRIA - Noções  
Alimentação da criança, imunização: esquema de vacinação, 

infecções das vias aéreas superiores, gastroenterocolites 
agudas infecciosas, desidratação na síndrome diarréica, 
pneumonias e bronco pneumonias 

UROLOGIA - NoçõesHiperplasia benigna da próstata, litíase 
urinária, pielonefrites, infecções urinárias inespecíficas, 
infecções genitais 

PSIQUIATRIA – Noções 
Oligofrenias, alcoolismo, depressões, esquisofrenias, distúrbio do 

pânico. 
REUMATOLOGIA - Noções 



  

Dentista - Conceitos e generalidades sobre terapêutica e à estética da 
boca e anexos; 

- Noções sobre produtos e concentrações de produtos 
utilizados no tratamento de  água potável; 

- Diagnóstico, terapia e prevenção de: 
Estomatite  Herpética primária 
Fratura de raiz 
Abcesso periapical agudo 
Alveolite 
Cárie de mamadeira 
- Uso, manutenção de equipamento e material; 
- Medidas de higiene para redução de cárie dental em nível 

coletivo 
- Prevenção – nível ambulatorial e coletivo 
- Ondontopediatria 
- Terapêutica 
- Urgências odontológiocas 
- Normas preconizadas pela vigilância sanitária 
- Dentística 
- Periodontia 
- Anatomia Bucal 
- Pequenas cirurgias – exodontias 
- Biossegurança 

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 02/87 
- Escolas ou teorias que estudam a psicologia geral 
- Noções básicas de informática 
 

Assistente 
Técnico em 

Contabilidade  

- 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 



  

Telefonista, 
 

Agente 
Operacional 

 
Técnico em 
Projetos e  

 
Assistente 

Técnico Ambiental 

- Para estes cargos não haverá provas de conhecimentos 
específicos – somente as disciplinas do anexo I, deste Edital. 

Técnico 
Agropecuário 

- Conhecimentos sobre atividades do Cargo (solos, plantas, 
adubação, correção de solo, fitotecnia e administração rural).  

- Aspectos socioeconômicos das culturas e criações. Agenda 21. 
Noções gerais de maio ambiente. Desenvolvimento 
sustentável. 

- Agroecologia, características das principais escolas; 
- Noções de hidrologia, irrigação, drenagem e administração 

rural 
- Práticas de conservação do solo e da água 
- Práticas de manejo do solo referentes a: cobertura do solo, 

rotação de culturas, cultivos convencional, mínimo e direto. 
Adubação verde; 

- Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação 
e manejo; 

- Pragas e doenças de ocorrências em Santa Catarina, nas 
diversas culturas 

- Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: 
Bovino de corte e leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, 
apicultura e piscicultura. 

- Noções básicas de informática 
Vigia - Funções do Vigilante – o que pode e o que não pode fazer 

- Técnicas de Vigilância 
- Rotinas da vigilância 

 
 
 
 
 

 
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 

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; 
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  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 
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 Processo 
Seletivo, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Local e Data: 
 

Assinatura do Candidato: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 
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. 

Local e Data: 
 

Assinatura do Responsável: 

Via Candidato. 
 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N� 011/2006 – 

MAGISTÉRIO  
Cargo: Professor de:  

 
 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 relaçao.. 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: 
Ponte Alta, em ............./...../2006. 

Assinatura do Candidato: 

Via Prefeitura 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N� 011/2006 – 
MAGISTÉRIO 
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: 
Ponte Alta, em ............./......./2006. 

Assinatura do Responsável PELO 
RECEBIMENTO 

Via Candidato. 
 
 
 


