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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2019 
 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A PROVER VAGAS NO 
NÍVEL INICIAL DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, DEFINE SUAS NORMAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O MUNICÍPIO DE ARVOREDO, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 95.995.247/0001-00, com sede administrativa na Rua 
do Comércio, 183, Centro, Arvoredo, SC, CEP, 89778-000, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. 
Janete Paravizi Bianchin, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização de Concurso Público, para 
preenchimento de vagas do Quadro de Pessoal do Poder Público Municipal. Este Concurso Público reger-se-á pelas 
Leis Complementares Municipais n.º. 13, de 30 de setembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Arvoredo) e 15/2005, de 30 de setembro de 2015 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais) e demais leis pertinentes, pelas  normas  estabelecidas  neste edital e legislação vigente e sob 
a responsabilidade de execução pela empresa IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI, com 
sede na Rua São Lucas, nº 114-E, Bairro Palmital, Chapeco-SC, Telefone (49) 99965-6773/3323-8630, endereço 
eletrônico: http://www.ioplan.com.br. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Este Concurso Público é regrado por este Edital e pelas normas de Direito aplicáveis, promovido pelo Poder 
Executivo Municipal de Arvoredo e organizado por uma comissão de servidores especialmente designada para esse 
fim. 
 
1.1.1. A Comissão que coordenará e acompanhará todas as fases deste Concurso Público, foi constituída através 
do Decreto nº 2.370, de 07 de outubro de 2019. 
 
1.2. Este Concurso Público selecionará candidatos para as vagas dos cargos adiante identificados, através da 
aferição de conhecimentos e habilidades por meio de: 
a) Provas escritas com questões objetivas aplicadas a todos os concorrentes regularmente inscritos e com a 

inscrição homologada; 

1.3. O Concurso Público, para todos os efeitos, terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da 
homologação do resultado final com a respectiva classificação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, a critério e no interesse e conveniência da Administração Municipal. 
 
1.4. O período de validade estabelecido para este Concurso Público, considerada a possibilidade de sua 
prorrogação, gera para a Administração Municipal a obrigatoriedade vinculante de aproveitar todos os candidatos 
aprovados, restringindo-se ao número de vagas, conforme consta nos quadros do ANEXO I deste Edital.  Aos 
classificados que excedam o número de vagas resta apenas a expectativa de convocação, no caso de surgimento 
de vagas. 
 
1.5. Os candidatos aprovados serão nomeados e regidos segundo as normas do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, farão carreira nos termos da legislação municipal vigente e serão filiados ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS). 
 
1.6. O Município de Arvoredo, tem seu endereço à Rua do Comercio, 183 - Centro - CEP: 89778-000, Telefones: 
Principal (49) 3356-3000 (49) 3356-3001, ARVOREDO-SC. 
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1.7. A empresa responsável pelo certame será supervisionada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Arvoredo - SC, com razão social IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & 
Consultoria EIRELI, C.N.P.J. nº 82.094.319/0001-98, localizada à Rua São Lucas, nº 114-E, Bairro Palmital, Chapeco-
SC, Telefones (49) 99965-6773/3323-8630, site: http://www.ioplan.com.br e endereço eletrônico: 
contato@ioplan.com.br. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CARGOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES 

 
2.1. Este Concurso Público destina-se à seleção de candidatos para o preenchimento, prioritariamente, das vagas 
que constam nos quadros do ANEXO I. 
 
2.2. Os classificados que excederem o número de vagas estabelecidas neste Edital poderão ser aproveitados, no 
caso de surgimento de vagas, respeitada a ordem de classificação e as disposições do item 1.4. deste Edital. 
 
2.3. Os quadros ANEXO I identificam os cargos, estabelecem o número de vagas, informam a habilitação mínima 
para a posse e exercício do cargo, a jornada semanal de trabalho, os vencimentos dos cargos em concurso e o valor 
da inscrição. Os interessados concorrerão a apenas uma das vagas. 
 
2.4. A descrição das atribuições dos cargos, segundo as categorias funcionais, consta do ANEXO II, deste Edital. 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes disposições e a tácita aceitação das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, 
bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca 
das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
3.1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o valor da inscrição somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas para este Concurso Público. 
 
3.1.2. Os candidatos deverão inscrever-se em apenas um cargo, tendo em vista a possibilidade de realização das 
provas para todos os cargos na mesma data e horário. 
 
3.1.3. As inscrições poderão ser realizadas na modalidade: Internet. 
 
3.1.3.1. O candidato ao acessar a “área do candidato” no site da IOPLAN, deverá permitir pop-ups e 
redirecionamentos pedidos pelo seu navegador e seguir com seu CPF e senha. 
 
3.1.4. Período das inscrições:  08 de outubro de 2019 a 07 de novembro de 2019. 
 
3.1.5. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir do dia 08 de outubro de 2019 até 07 de novembro 
de 2019 às 23h59min, pelo site www.ioplan.com.br. 
 
3.1.6. A IOPLAN não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 

http://www.ioplan.com.br/
mailto:contato@ioplan.com.br
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3.1.7. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para o 
pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição. 
 
3.1.8. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de 
autoatendimento, até o dia 08 de novembro de 2019, com o boleto bancário impresso (NÃO será aceito 
pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas, devido ao 
sistema de cobrança ser por boleto bancário). 
 
3.1.9. A IOPLAN, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 08 
de novembro de 2019. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas. 
 
3.1.10. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa IOPLAN, através 
do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como todo o 
procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à IOPLAN cópia de sua documentação, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
 
3.1.11. Ficam isentos do Pagamento da Taxa de Inscrição os candidatos doadores de sangue e de medula (Redação 
dada pela Lei 17.457, de 2018 do Estado de Santa Catarina) e Lei Estadual nº 10.567, de 07 de novembro de 1997. 
 
3.1.11.1. O candidato que preencher os requisitos como Doador de Sangue e de Medula, poderá requerer a isenção 
do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Púbico. 
 
3.1.11.2. Para obtenção do benefício, somente será considerado a doação de sangue e de medula promovida a 
órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. Equipara-se a doador de 
sangue, a pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de 
forma direta e indireta, a doação. 
 
3.1.11.3. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição, deverá ser encaminhado através do site 
da IOPLAN acessando a área do candidato (https://ioplan.areadocandidato.com.br), para tal, escanear os 
documentos necessários conforme edital e efetuar o upload do arquivo até o dia 25 outubro de 2019 (sexta-feira) 
modelo de requerimento ANEXO VI, juntamente com os seguintes documentos: 
 

a) Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo Município, de que o 
candidato é doador de sangue e de medula, relacionando o número e a data em que foram realizadas as 
doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais, ou seja, nos últimos 12 meses anteriores ao último 
dia para encaminhar documentos de isenção de taxa do presente Concurso Púbico. 

b) Se participa de Associação de Doadores de Sangue (no caso o subitem “3.1.11.2.”), documento específico que 
comprove que o candidato integre a Associação de doadores de Sangue legalmente constituída e que contribua 
para estimular de forma direta e indireta a doação, relacionando, minuciosamente as atividades desenvolvidas 
pelo candidato. 

 
3.1.11.4. O Servidor especialmente designado, juntamente com a Empresa IOPLAN, avaliará o pedido de isenção e 
publicará sua decisão no mural público da Prefeitura de Arvoredo e no site da empresa executora do certame, 
conforme cronograma e prazos ANEXO IV. Não sendo encaminhada resposta individual ao candidato, salvo se 
solicitado. 
 
3.1.11.5. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos, 
poderão participar do Concurso Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até a data de 
vencimento do boleto bancário. 
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3.1.12. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com deficiência, deverão 
verificar item 3.8. e seus subitens deste Edital, para encaminhamento de documentos necessários. 
 
3.2. Serão tornadas sem efeito as inscrições cujo pagamento, por qualquer motivo, não apresente liquidez. 
 
3.3. Salvo se cancelada a realização do Concurso, não haverá, em nenhuma outra hipótese, devolução da taxa de 
inscrição. Também não haverá devolução da taxa de inscrição, caso essa, por não regular, não seja homologada. 
 
3.4. É vedada a participação neste Concurso Público: 
a) de diretores, sócios, representantes, empregados ou colaboradores, a qualquer título, da empresa/instituição 

que executa a operacionalização do presente Concurso Público. Caso tenha ocorrido a inscrição, antes do 
conhecimento da empresa a ser contratada, a inscrição será cancelada e restituído o valor da taxa cobrada. 

 
3.5. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos, via postal, via fac-símile (fax), por e-mail, 
extemporâneas. 
 
3.6. Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 
Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são 
válidos como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros. Caso o 
candidato tenha documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto desatualizada, deverá portar outro 
documento (dentre os acima citados). 
 
3.7. Da Homologação das Inscrições: 
 
3.7.1. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pela IOPLAN e com o acompanhamento da Comissão do 
Concurso Público conforme cronograma e prazos ANEXO IV e comunicadas mediante publicação de Edital, que 
será afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal e na Internet através do sítio www.arvoredo.sc.gov.br e 
www.ioplan.com.br. 
 
3.7.2. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão prazo em dias úteis para recurso administrativo, 
contados da data de publicação, para recorrer das decisões adotadas nesta fase do Concurso Público respeitando 
o cronograma geral das fases do certame ANEXO IV e prazos de recursos conforme CAPITULO VII (dos recursos). 
 
3.7.3. Os recursos interpostos por candidatos, contestando decisões inerentes à inscrições indeferidas, deverão 
ser protocolados na modalidade on-line no link: https://ioplan.areadocandidato.com.br/ e resolvidos pela IOPLAN 
com acompanhamento da Comissão do Concurso Público, no mesmo prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
3.7.4. Caso seu nome não conste do Edital de Homologação das inscrições (inscrições deferidas e indeferidas) e 
efetuou o pagamento em tempo hábil, o candidato deverá encaminhar via e-mail (endereço eletrônico) e marcar 
opção de “Solicitar Confirmação de Leitura” do destinatário  para contato@ioplan.com.br, dentro do prazo 
definido no item 3.7.2., requerimento que solicite a regularização da inscrição (este requerimento poderá ser feito 
no próprio corpo da mensagem encaminhada), com a cópia do comprovante de inscrição anexa e sua devida 
quitação de boleto bancário. Nesse requerimento deverá ser informado, obrigatoriamente, número de telefone e 
endereço eletrônico válido (e-mail), para contato.  
 
  

http://www.ioplan.com.br/
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3.8 DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
3.8.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais amparadas na legislação vigente (Lei Estadual nº12870, de 
12 de janeiro de 2004 e Decreto Estadual nº 2874. De 15 de dezembro de 2009) poderão, nos termos do edital, 
concorrer as vagas correspondentes a 5% do total do total das vagas ofertadas, exclusivamente para cargos que 
ofereçam mais de 1 (uma) vaga. Havendo somente 1 (uma) vaga para determinado cargo, esta será disputada em 
igualdade de condições entre os concorrentes, sendo que os portadores de necessidades especiais não serão 
privilegiados na nomeação/contratação. 
 
3.8.1.1. Considerando tratar-se de concurso público com expectativa de cadastro reserva, será convocado 1 (um) 
candidato inscrito para as vagas reservadas aos deficientes a cada 19 (dezenove) candidatos inscritos para as vagas 
de livre concorrência e de acordo com item anterior. 
 
3.8.2. O candidato portador de necessidade especial física que desejar concorrer às vagas definidas no ANEXO I 
deverá preencher requerimento ANEXO V, no ato da inscrição, declara-se portador de necessidades especiais e 
anexar laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência e protocolar/encaminhar os documentos para endereço: À IOPLAN Instituto Oeste 
de Planejamento & Consultoria EIRELI, com sede na Rua São Lucas, nº 114-E, Bairro Palmital, CEP: 89814-237 - 
Chapeco-SC até a data de 07 de novembro de 2019, após esse período, será considerado como candidato a livre 
concorrência. Se aprovado no Concurso Público, deverá submeter-se à perícia médica promovida por equipe 
multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Arvoredo /SC, que terá decisão terminativa sobre a sua 
qualificação como portador de necessidades especiais ou não, e sobre o grau de deficiência, com a finalidade de 
verificar se a necessidade especial (deficiência) de que é portador realmente o habilita a ocupar uma das vagas 
reservadas (Constituição Federal, art. 37, VIII). 
 
3.8.2.1. Para cumprimento do exigido no subitem “3.8.2.”, não serão considerados resultados de exames e/ou 
outros documentos diferentes dos descritos naquele item. 
 
3.8.2.2. O candidato que for considerado portador de limitação ou deficiência, após ou concomitante a perícia 
contida no item “3.8.2.”, será submetido à mesma junta médica, podendo esta se servir de parecer de outros 
profissionais e especialidades, para avaliação e certificação da real condição de adaptabilidade do candidato ao 
exercício das funções do cargo, considerando os critérios legais de segurança no trabalho, eficiência do serviço 
público e mínima oneração do Município para adaptar equipamentos e meios de comunicação. Concluindo a 
perícia que a deficiência impede o candidato ao exercício do cargo, o mesmo será desclassificado. 
 
3.8.3. O Candidato portador de necessidades especiais que no ato da realização da inscrição não apresentar o 
documento exigido no subitem 3.8.2 (laudo médico), ou apresentar documento com dados insuficientes terá sua 
inscrição indeferida como concorrente inscrito nessa condição.  
 
3.8.4. O candidato portador de necessidades especiais que tiver sua inscrição indeferida nos termos do subitem 
“3.8.3.”, não será excluído do Concurso Público, passando, automaticamente, a figurar como candidato não 
portador de necessidades especiais. 
 
3.8.5. A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições. 
 
3.8.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, se classificado, além 
de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte. 
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3.8.7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais que não forem providas por falta de 
candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
 
3.8.8. O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as condições dispostas em lei, participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo da prova 
escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
3.8.9. Caso o candidato portador de necessidades especiais após a aprovação seja considerado inapto para o 
exercício das atribuições do cargo público, não será nomeado/contratado e será convocado o candidato da mesma 
condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação. 

 
CAPÍTULO IV 
DAS PROVAS 

 
4.1. As provas serão escritas, sendo aplicadas a todos os candidatos às vagas dos cargos deste Concurso Público, 
com caráter classificatório e eliminatório.  
 
4.2. Classificam-se os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 50,00 (cinquanta) pontos na prova 
escrita. 
 
4.3. DA PROVA ESCRITA (OU PROVA OBJETIVA): 
 
4.3.1. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada a todos os concorrentes às vagas 
dos cargos deste Concurso Público. O não comparecimento à prova escrita resultará na exclusão do candidato 
ausente. 
 
4.3.2. A prova escrita será aplicada no dia 30 de novembro de 2019 (sábado), nas dependências da Escola de 
Educação Básica Benta Cardoso e Escola Municipal Arvoredo, ambas no mesmo endereço: Rua Fioravante 
Massolini, nº87, Centro, CEP 89778-000, na Cidade de Arvoredo/SC. Em virtude da capacidade de lotação das 
Escolas, o horário de início da prova escrita, será divulgado após a homologação das inscrições. 
 
4.3.3. A prova escrita, com duração de até 04 (quatro) horas, será constituída de questões objetivas, do tipo 
múltipla escolha, subdivididas em 4(quatro) alternativas de resposta, sabendo-se que somente uma poderá ser 
assinalada como correta no CARTÃO-RESPOSTA, sob pena de ser considerada como errada.  
 
4.3.3.1. O conteúdo programático mínimo sugerido para as provas escritas consta do ANEXO III deste Edital. 
 
4.3.4. As provas escritas ou objetivas, por cargo, terão peso, estão distribuídas e serão avaliadas, conforme as 
disposições dos seguintes quadros: 

QUADRO DESCRITIVO DE QUESTÕES POR DISCIPLINAS DA PROVA ESCRITA 

1. NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS DISCIPLINAS (PROVA ESCRITA) 
Nº de 

Questão 
Peso por 
Questão 

PESO 
TOTAL 

1.1. Agente de Controle Interno 

1.2. Enfermeiro 

1.3. Médico Ginecologista 

1.4. Odontólogo 

- Português 10 2,40 24,00 

- Matemática/Raciocínio Lógico 05 2,40 12,00 

- Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 2,00 10,00 

- Conhecimentos Específicos 20 2,70 54,00 

TOTAIS 40   100,00 

 
4.3.4.1. Os candidatos serão classificados conforme nota obtida em ordem decrescente. 
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4.3.5. O Caderno da prova escrita identificará, pela impressão original, o cargo, as orientações objetivas aos 
candidatos, as questões em ordem numérica crescente, a divisão clara e acentuada para cada parte e para cada 
área de conhecimentos da prova. 
 
4.3.6. O Caderno de Provas, também conterá a identificação do candidato, exclusivamente, com o nome do 
candidato, número da inscrição e número do RG do(a) candidato(a).  
 
4.3.7. As questões da prova escrita serão respondidas em CARTÃO-RESPOSTA, fornecido aos candidatos junto com 
o caderno de prova. Os candidatos utilizar-se-ão, para nele indicar suas respostas, exclusivamente de uma caneta 
esferográfica exclusivamente de escrita na cor azul ou preta. 
 
4.3.8. À prova escrita será atribuída nota nos termos previstos dos quadros do item “4.3.4.”. 
 
4.3.9. Será(ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), a(s) questão(ões) que no CARTÃO-
RESPOSTA, contenha(m): 
a) emenda(s) e/ou rasura(s); 
b) mais de uma opção de resposta assinalada; 
c) em branco, sem nenhuma alternativa assinalada; 
d) assinalada(s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, ou com escrita em cores que não sejam 

preta ou azul. As respostas serão assinaladas, exclusivamente, na forma orientada no próprio CARTÃO-
RESPOSTA, consideradas como se erradas fossem as que não atenderem à referida orientação e às disposições 
deste Capítulo. 

 
4.3.10. O CARTÃO-RESPOSTA preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou detalhadas 
especificamente neste Edital, ou seja, preenchido com a marcação das respostas com caneta esferográfica de tinta 
cuja cor for diferente de azul ou preta, não será corrigido e ao candidato será atribuída nota 0 (zero). Também não 
será corrigido o CARTÃO-RESPOSTA que em conste qualquer anotação, tanto na face, quanto no verso, não 
solicitadas neste Edital, ou estranhas ao Concurso Público. 
 
4.3.11. Os candidatos devem comparecer, para a prova escrita, no local determinado no item “4.3.2.”, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de documento de identidade com foto (aquele informado 
no ato da inscrição via internet) e de, pelo menos, uma caneta esferográfica, de escrita azul ou preta, para orientar-
se e localizar a sala em que prestará prova e acomodar-se adequadamente. 
 
4.3.12. Para fins de identificação dos candidatos, serão aceitos documentos já descritos no item “3.6.”, deste Edital. 
 
4.3.13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento original 
de identificação, por motivo de perda ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro dessa 
ocorrência em órgão policial. 
 
4.3.14. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto nos itens “4.3.2.”, ou não se 
identificar, nos termos descritos nos itens “4.3.11.”, “4.3.12.” e “4.3.13.”, acima, será eliminado do Concurso 
Público. 
 
4.3.15. Não haverá segunda chamada, estando automaticamente desclassificado e eliminado do Concurso Público 
o candidato que se apresentar no local da prova escrita, sem a observância ao horário e às condições estabelecidas 
nos itens anteriores. 
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4.3.16. Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um CARTÃO-RESPOSTA, que não poderá 
ser substituído, em hipótese alguma, salvo constatados erros de impressão. 
 
4.3.17. O CARTÃO-RESPOSTA conterá orientações objetivas acerca de seu preenchimento, a ordem crescente das 
questões, com as colunas verticais contendo as opções para as respostas e, ainda: 
a) Conterá a identificação do candidato como: número de inscrição, nome, local da prova, sala, número do RG e 

local para assinatura do candidato;  
b) As alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em quadrículas próprias, para cada 

uma das questões e estas em ordem crescente. 
 
4.3.18. Para cada questão somente uma das alternativas será anotada, sendo considerada errada, aquela que 
apresentar mais de uma alternativa assinalada, apresentar emendas ou rasuras, assinalada a lápis ou com caneta 
esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou estiver sem nenhuma alternativa de resposta assinalada. 
Também será considerada errada a resposta apontada em alternativa que não atenda à forma identificada no 
próprio CARTÃO-RESPOSTA. 
 
4.3.19. Durante a realização das provas é vedada qualquer consulta a pessoas alheias à fiscalização do processo ou 
a outros candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como, a utilização de máquina ou aparelhos de 
calcular ou de outros aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato do 
processo. 
 
4.3.20. Antes da entrega, aos candidatos, do caderno de prova e do CARTÃO-RESPOSTA, os candidatos depositarão 
em local apropriado materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros pertences que 
não lhe sejam necessários no decorrer da prova. A negativa na atenção ao disposto neste item importará na 
eliminação do concorrente. 
 
4.3.21. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) se apresentar após o horário estabelecido para o início da prova, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas, qualquer que seja o motivo alegado; 
c) não apresentar documento que o identifique, de acordo com o item “4.3.12.” e “4.3.13.”; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrida uma hora do início da 

prova; 
e) se ausentar da sala de prova levando o CARTÃO-RESPOSTA e/ou o Caderno de Provas ou outros materiais não 

permitidos, sem autorização; 
f) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
g) se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas; 
h) não devolver integralmente o material recebido; 
i) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem como 

utilizando-se de quaisquer dos recursos mencionados no item “4.3.19.” deste Capítulo. 
j) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios 

digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares. 

 
4.3.22. O candidato, ao encerrar a prova, e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao(s) fiscal(ais), 
o CARTÃO-RESPOSTA e o Caderno de Prova e aguardará sua conferência (para verificar a identificação através do 
número de inscrição e do nome).  
 
4.3.23. O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrida uma hora do seu início. 
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4.3.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, ou pretexto, portando material 
de prova (Caderno de Prova e/ou CARTÃO-RESPOSTA). Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, 
durante sua realização, somente poderá fazê-lo por motivo justificável e se acompanhado de um fiscal. 
 
4.3.25. Não permanecerão na sala de provas menos de 3(três) candidatos.  
 
4.3.26. Os CARTÃO-RESPOSTA, de cada uma das salas de provas, serão acondicionados em envelope próprio 
identificando o número da sala. 
 
4.3.27. Conclusos os serviços relativos à prova escrita, em cada uma das salas, será lavrada ata circunstanciada, 
que será subscrita pelos respectivos fiscais de provas. Nesta ata deverá constar todas as ocorrências que mereçam 
destaque, a critério dos subscritores de cada uma das atas. 
 
4.3.28. No dia da realização das provas escritas, será concluso todo o processo de aplicação e recolhimento das 
mesmas e dos CARTÃO-RESPOSTA, lavradas as atas e tomadas outras providências necessárias para findar o 
processo de aplicação das mesmas. 
 
4.3.29. O gabarito provisório das provas será publicado no dia seguinte à realização das provas escritas, no sítio 
www.arvoredo.sc.gov.br, www.ioplan.com.br e também no mural público da Prefeitura Municipal, através de 
edital. 
 
4.3.30. No dia útil seguinte à aplicação das provas serão disponibilizados também, no mural da Prefeitura Municipal 
de Arvoredo/SC, os Cadernos das Provas aplicadas aos candidatos. 
 
4.3.31. Um exemplar de cada um dos cadernos da prova escrita (um para cada cargo em seleção), os CARTÃO-
RESPOSTA de cada candidato e os respectivos gabaritos, as listas com a confirmação de presença e as atas tomarão 
parte, como peças indivisíveis, do processo administrativo deste Concurso Público. 
 
4.3.32. O caderno de provas de cada um dos candidatos permanecerá resguardado, na Prefeitura Municipal, 
durante o prazo de validade do Concurso Público. Após este período, não havendo qualquer óbice, os cadernos de 
provas poderão ser incinerados. 
 
4.3.33. Na data conforme ANEXO IV do cronograma das fases deste certame, será divulgada, através de edital, a 
listagem provisória com as notas da prova objetiva de todos os candidatos. A divulgação se dará através edital 
afixado no Mural Público Municipal e na internet, no endereço www.arvoredo.sc.gov.br e www.ioplan.com.br. A 
publicação de que trata este item fica condicionada à resolução de todos os recursos eventualmente interpostos. 
 
4.3.34. Outras disposições relativas às provas escritas: 
a) O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la no ato de sua 

inscrição e por meio de requerimento (modelo ANEXO V) protocolado junto à Prefeitura Municipal de 
Arvoredo/SC, até a data de 07 de novembro de 2019, no qual declarará a causa da solicitação e informará os 
recursos especiais necessários à prestação da prova, ver item “3.8.” e seus subitens. 

b) O atendimento às condições solicitadas, nos termos da alínea anterior, ficará sujeito à análise da legalidade, 
viabilidade e razoabilidade do pedido. 

c) A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova escrita poderá fazê-lo em sala 
reservada, para tanto, desde que o requeira, observando os procedimentos constantes da alínea “a”, deste 
item, para adoção das providências necessárias. Haverá fiscal para acompanhar a candidata até o local 
destinado à amamentação de seu filho, permanecendo com ela, até a satisfação alimentar da criança. 

d) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

http://www.arvoredo.sc.gov.br/
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e) A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de adulto responsável 
por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). 

f) Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada 
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas.  

g) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 
afastamento do candidato da sala de prova. 

h) Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados. 
i) Os exemplares dos Cadernos das Provas estarão disponíveis, após a data da aplicação da prova objetiva, no 

site da empresa executora e também no caso previsto no item “4.3.31.”. 
 
4.3.35. Do Caráter Eliminatório e Classificatório da Prova Escrita: A prova escrita tem caráter eliminatório e 
classificatório, conforme demonstrado abaixo, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 
aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), ou seja, com nota igual ou superior a 50,00 
(cinquenta) pontos, restando os demais eliminados do certame. 
 

CAPÍTULO V 
DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 
5.1. A NOTA FINAL dos candidatos, será a obtida do resultado da prova escrita, apurada de acordo com a 
quantidade de acertos de questões da disciplina e multiplicado pelo peso da questão da disciplina. Por fim, a NOTA 
FINAL da prova escrita, será o somatório da pontuação obtido em cada disciplina, descritos no item “4.3.4” deste 
edital. 
 
5.2. Serão eliminados do Concurso Público, os candidatos que obtiverem NOTA FINAL inferior a 50,00 (cinquenta) 
pontos e os candidatos ausentes que não prestaram a prova escrita. 
 

CAPÍTULO VI 
DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 
6.1. A Nota Final apurada nos termos do Capítulo V, acima, determinará a ordem de classificação em cada um dos 
cargos desta seleção pública. 
 
6.2. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas finais, em cada um dos cargos deste 
Concurso Público. 
 
6.3. Ocorrendo empate na nota final, terá preferência para efeito de classificação: 
 
a) O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003), para os candidatos com idade igual ou superior aos 60 (sessenta) anos. 
b) O candidato que apresentar maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos/Legislação. 
c) O candidato que apresentar maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa. 
d) O candidato que apresentar maior número de acertos nas questões de Matemática/Raciocínio Lógico. 
e) O candidato que apresentar maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades. 
f) O candidato com maior idade; e; 
g) 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 subitem “6.3.1.”. 
 
6.3.1. 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 escrita, segundo os critérios a seguir: 
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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 ímpar, a ordem será decrescente. 
 
6.4. Serão inclusos no Edital que publicar o Resultado Final e a Classificação Final em cada um dos cargos deste 
Concurso Público, todos os concorrentes que obtiverem como resultado final a nota mínima prevista no Capítulo 
V deste Edital, podendo ainda a Administração publicar o resultado geral, de todos os candidatos. 
 
6.5. O Edital com as listagens dos classificados será divulgado através de afixação no Mural Público da Prefeitura 
Municipal, e na internet através do sítio www.arvoredo.sc.gov.br e www.ioplan.com.br. 
 
6.6. Os candidatos que se sentirem prejudicados com o resultado das provas escritas ou com o resultado provisório 
e classificação, terão o prazo em dias úteis, contados da data da publicação dos respectivos editais, para 
interporem recursos à IOPLAN, empresa contratada para a coordenação e operacionalização das fases do Concurso 
Público, observado os prazos, formalidades e procedimentos previstos no Capítulo VII, a seguir. 
 
6.7. A publicação dos resultados se fará por Edital específico, com quadros individualizados para cada cargo desta 
seleção. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS RECURSOS 

 
7.1. Caberá recurso: 
 
7.1.1. Do deferimento ou indeferimento da inscrição – o candidato poderá apresentar recurso no prazo de 2(dois) 
dias úteis, contados da data da publicação do Edital com as inscrições deferidas e indeferidas, serão interpostos e 
julgados somente na modalidade on-line através do site da IOPLAN, acessando a área do candidato disponível no 
endereço eletrônico https://ioplan.areadocandidato.com.br, conforme cronograma e prazos marcado por este 
edital ANEXO IV. 
 
7.1.2. Das questões da prova escrita e do gabarito provisório no prazo máximo de 3(três) dias úteis. Serão 
interpostos e julgados somente na modalidade on-line no site da IOPLAN acessando a área do candidato, conforme 
cronograma e prazos marcado por este edital ANEXO IV. 
 
7.1.3. Da classificação provisória, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do respectivo edital no Mural 
Público da Prefeitura Municipal e na internet, através dos sítios www.arvoredo.sc.gov.br e www.ioplan.com.br. 
Deverão ser interpostos e julgados somente na modalidade on-line no site da IOPLAN acessando a área do 
candidato, conforme cronograma ANEXO IV dos prazos marcado por este edital. 
 
7.2. Os recursos interpostos em face das provas e dos gabaritos serão processados de acordo com as normas do 
Direito Administrativo. O candidato deverá identificar o cargo que disputa e a(s) questão(ões) contraditada(s), além 
da fundamentação e justificativa das razões do recurso.  
 
7.3. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem as circunstâncias 
e as razões que os justifiquem e interpostos dentro do prazo estabelecido. 
 
7.4. O resultado do julgamento dos recursos será publicado e disponibilizado aos recorrentes ou procuradores, 
através de endereço eletrônico (e-mail) constante na ficha de inscrição. 
 
7.5. Admitido o recurso, decidir-se-á pela reforma ou manutenção do ato recorrido, determinando sua publicação.  

http://www.ioplan.com.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2019 

 

 

Rua comércio, 183 - Centro CEP: 89.778-000 – FONE: (49) 3356-3000 – ARVOREDO – SC       www.arvoredo.sc.gov.br  
Página 12 de 23 

 

 
7.6. Não serão admitidos pedidos de revisão, ou recursos via fax, pelo correio e/ou correio eletrônico. 
 
7.7. Julgado o pedido de revisão ou o recurso, a decisão será comunicada ao candidato recorrente, através do 
correio eletrônico. Para receber o resultado, o candidato recorrente deverá acessar seu correio eletrônico. 
 
7.8. Além da disponibilização da decisão de cada recurso, nos termos do item anterior, o resultado dos mesmos, 
também, será publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal e na internet, no sítio www.arvoredo.sc.gov.br 
e www.ioplan.com.br. 
 
7.9. Se do julgamento dos recursos resultar em alteração do Resultado das Provas Escritas, Gabarito Provisório ou 
do Resultado da Classificação Provisória, novos editais serão publicados no Mural Público da Prefeitura Municipal 
e na internet através do sítio www.arvoredo.sc.gov.br e www.ioplan.com.br. 
 
7.10. Todos os recursos terão efeito suspensivo. 

CAPÍTULO VIII 
DA HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1. Findos os trabalhos relativos a todas as fases do Concurso Público, publicados os resultados e a respectiva 
classificação, transcorrido o prazo para a interposição de recursos, julgados e resolvidos os interpostos, o resultado 
será submetido à homologação do Prefeito(a) Municipal, que após fazê-lo, publicará o resultado definitivo através 
de ato próprio e adequado. 
 

CAPÍTULO IX 
DO PROVIMENTO DAS VAGAS 

 
9.1. O provimento das vagas dos cargos deste Concurso Público obedecerá estritamente à ordem de classificação 
dos candidatos aprovados, em cada um dos cargos desta seleção. 
 
9.2. A convocação, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, dos aprovados, nomeados, e aptos 
à posse é estabelecida segundo as efetivas necessidades, interesse e conveniência da Administração Municipal, 
observado o prazo de validade do Concurso Público e a efetiva ordem de classificação. 
 
9.3. Os candidatos às vagas dos cargos desta seleção serão nomeados, nos termos do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais e convocados à posse, com obediência absoluta da ordem de classificação. 
 
9.4. A posse dos candidatos nomeados e convocados fica sujeita: 
 
9.4.1. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e à apresentação da documentação comprobatória das condições 
previstas na inscrição e dos requisitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo, 
ou seja: 
- Prova de ser brasileiro nato ou naturalizado, idade mínima 18 anos (cópia identidade); 
- Fotocópia do CPF; 
- Fotocópia do título eleitoral; Comprovante da última votação; 
- Fotocópia Certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência; 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão para comprovar a escolaridade exigida e inscrição no órgão 

fiscalizador da profissão; 
- Fotocópia de inscrição no Pis/Pasep; 
- Fotocopia da Carteira de Trabalho; 
- 01 foto 3x4; 
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- Declaração de endereço atualizado; 
- Declaração de não- acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos; 
- No caso de acumulação legal de cargos, funções ou empregos ou percepção de proventos, informar o cargo, o 

órgão ao qual pertence e a carga horária; 
- Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares; 
- Declaração de BENS ou IRRF; 
- Declaração de dependentes para fins de abatimento no Imposto de Renda na Fonte; 
- Fotocópia do certificado militar ou dispensa CDI (masculino); 
- Laudo Médico oficial para exercício do cargo; 
- Conta Corrente – Banco do Brasil ou SICOOB; 
- Apresentar, caso houver, declaração judicial no qual comprove a dependência de alguém que viva às suas 

custas. 
 
 9.4.2. A não apresentação dos documentos antes listados até a data marcada para a posse implicará na exclusão 
do Concurso Público do candidato aprovado e convocado, exceto, se houver solicitação justificada para 
reclassificação, caso em que o mesmo irá para o final da lista dos classificados. 
9.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo, quando convocado, poderá solicitar, com fundamento e 
justificação, a sua reclassificação para o último lugar dos classificados, no respectivo cargo a que concorreu. 
 
9.6. Os candidatos aprovados e nomeados submeter-se-ão a estágio probatório, que se inicia com a posse, na 
forma estabelecida na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo/SC. 
 
9.7. O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estabelecido será sumariamente exonerado e eliminado 
da relação dos aprovados ou classificados. 
 

CAPÍTULO X 
DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO 

E DO INGRESSO NA CARREIRA 
 

10.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Concurso Público serão admitidos sob o Regime Jurídico 
Estatutário, nos termos da legislação municipal própria, e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). 
 
10.2. Os admitidos nos cargos deste Concurso farão carreira, inclusive com progressões esporádicas e conquistadas 
pelos titulares, nos termos da legislação municipal específica e aplicável em cada caso. 
 
10.3. Os avanços em carreira ou a obtenção de vantagens e adicionais ocorrerão de acordo com a legislação 
municipal. 
 

CAPÍTULO XI 
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para, tempestiva, motivada e justificadamente, propor a impugnação deste 
Edital. 
 
11.1.1. A petição que intencionar a impugnação deste Edital deverá ser dirigida a(o) Prefeito(a) Municipal, através 
de protocolo na Prefeitura Municipal de Arvoredo/SC, até 03 (três) dias após a publicação deste edital. 
 
11.2. Na petição deverá constar a(s) razão(ões) da impugnação, acompanhada(s) de justificativa(s), sendo 
imprescindível a fundamentação legal. Ausentes estas condições a impugnação não será conhecida. 
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11.3. Os pedidos de impugnação serão decididos também no prazo de 03 (três) dias após o protocolo. 
 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. O prazo de validade deste Concurso Público, nos termos estabelecidos no item 1.3. deste Edital, é de 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período, mediante justificativa, interesse e 
conveniência da Administração Municipal. 
 
12.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções e normas aqui estabelecidas. Decorrido 
o prazo estabelecido para a impugnação do Edital, conforme Capítulo anterior, restará caracterizada, por parte de 
quem vier a se inscrever, a aceitação tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham dispostas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento e a elas ficará vinculado, o 
candidato e a Administração, até o encerramento do procedimento. 
 
12.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos apresentados, mesmo que verificadas a 
posteriori ou a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação ou da posse, acarretarão na nulidade da 
inscrição com todas suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
 
12.4. O candidato deverá manter o endereço atualizado junto ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Arvoredo/SC, enquanto perdurar a validade do Concurso Público. Na convocação, para posse, de 
aprovado ou classificado, não encontrado no endereço informado, será o mesmo convocado por edital, com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 
 
12.5. A aprovação no Concurso Público assegura ao candidato o direito à investidura, até o limite de vagas abertas 
neste Edital, no prazo de validade do presente concurso público e sua eventual prorrogação. A classificação (além 
do número de vagas abertas neste edital) gera apenas a expectativa de direito de ser admitido, em caso de 
surgimento de vagas dentro do prazo de validade do concurso ou de sua prorrogação. 
 
12.6. A Administração Municipal contratou, através de precedente processo licitatório, empresa tecnicamente 
habilitada para a operacionalização de todas as fases deste concurso Público, especialmente o processo de 
elaboração, aplicação e correção das provas e fiscalização das provas, apuração dos resultados para divulgação 
pela Administração, apreciação de pedidos de revisão e de recursos com fornecimento de subsídios para o 
julgamento administrativo, e demais atividades e ações decorrentes das especificidades contratadas e para a 
execução cabal deste Concurso Público. 
 
12.7. As publicações relativas a este Concurso Público, em todas as suas fases (Editais, instruções, avisos, etc.), 
serão feitas por editais, publicados no Mural Público da Prefeitura Municipal de Arvoredo/SC e na internet, através 
do sítio www.arvoredo.sc.gov.br e também no sítio www.ioplan.com.br , cada evento de publicação pela IOPLAN, 
será disparado eletronicamente aviso de publicações aos candidatos inscritos para seu correio eletrônico (indicado 
no momento de sua inscrição) em observância às datas e horários fixadas no CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO 
CONCURSO (ANEXO IV). 
 
12.8. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos editais, comunicados e demais 
publicações referentes a este Concurso Público, através do Mural Público da Prefeitura Municipal, na imprensa, se 
desejar a Administração Municipal, ou pela internet através do sítio anunciado no item anterior. Os resultados de 
cada uma das fases serão publicados através de Editais que receberão numeração específica. 
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12.9. Os candidatos que recusarem o provimento de vagas deste Concurso Público, ou manifestarem sua 
desistência por escrito, serão excluídos do cadastro dos aprovados ou classificados. 
 
12.10. Decorrido do prazo de validade do Concurso Público e, não se caracterizando qualquer óbice, é facultado a 
incineração dos Cadernos de Provas. No período previsto neste item os candidatos poderão requerer o seu caderno 
de prova, exclusivamente, para pleitear a impugnação judicial do Concurso Público. 
 
12.11. A Administração Municipal de Arvoredo/SC e a IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria 
EIRELI, não assumem, ou não terão qualquer compromisso quanto ao transporte, à alimentação e à estadia dos 
candidatos, quando da realização da prova escrita, ou de qualquer outro ato decorrente deste Concurso Público. 
 
12.12. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, 
em fase administrativa, entre a Administração Municipal (através da Comissão Municipal do Concurso Público) e a 
IOPLAN na forma do item 12.6 acima, obedecidas às formas previstas e aplicáveis à matéria. 
 
12.13. Informações adicionais e a íntegra do Edital podem ser obtidas na Prefeitura Municipal de Arvoredo/SC, 
telefone (49) 3356-3000, ou na internet, no sítio www.arvoredo.sc.gov.br e também com a empresa IOPLAN pelos 
telefones (49) 99965-6773/3323-8630, correio eletrônico (e-mail): contato@ioplan.com.br, no sítio 
www.ioplan.com.br. 
 
12.14. Constituem anexos deste Edital: 
a) ANEXO I - Quadro de Cargos, Vagas, Habilitações e Valor das Inscrições; 
b) ANEXO II - Descrição das atribuições dos cargos em seleção; 
c) ANEXO III – Conteúdo Programático Prova Escrita; 
d) ANEXO IV – Cronograma Geral das Fases do Concurso Público; 
e) ANEXO V - Requerimento Pessoa com Deficiência e/ou Prova Especial; 
f) ANEXO VI - Requerimento Isenção Taxa de Inscrição aos doadores de sangue e medula. 
 
12.15 – Fica eleito o Foro da Comarca de Seara - SC, para dirimir toda e qualquer questão inerente a este Concurso 
Público, que não encontre solução na área administrativa. 

 
 

Arvoredo/SC, 07 de outubro de 2019. 
 
 
 

JANETE PARAVIZI BIANCHIN 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
PREVISÃO DOS CARGOS, HABILITAÇÃO, VENCIMENTO E VALOR INSCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
N.º DE 
VAGAS 

ESCOLARIDADE E/OU OUTROS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA  

O CARGO NA POSSE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

NÍVEL ESCOLARIDADE – SUPERIOR 

01.Agente de Controle Interno  01 

Ensino Superior, preferencialmente 
nas seguintes áreas: Direito, 
Administração, ou Ciências 
Econômicas ou Contábeis 

35 horas R$ 3.579,20 

R$ 120,00 

02. Enfermeiro 01 

Nível superior, segundo a 
especialidade do cargo e registro 
junto ao respectivo Conselho 
Profissional, quando legalmente 
exigido. 

40 horas R$ 4.905,96 

03. Médico Ginecologista 01 

Nível superior, segundo a 
especialidade do cargo e registro 
junto ao respectivo Conselho 
Profissional, quando legalmente 
exigido. 

04 horas R$ 2.599,98 

04. Odontólogo 01 

Nível superior, segundo a 
especialidade do cargo e registro 
junto ao respectivo Conselho 
Profissional, quando legalmente 
exigido. 

40 horas R$ 6.374,40 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

1.1 CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Descrição Específica: Participar na coordenação e na execução das atribuições do Sistema de Controle Interno do 
Governo Municipal, conforme determina o art. 74, da Constituição Federal, nos arts. 54, parágrafo único e 59, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, nos arts. 60 e 61, da Lei Complementar Estadual nº 202, 
de 15 de dezembro de 2000, além das finalidades e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 458, de 19 de 
novembro de 2002 e; ainda assegurar à Administração Pública Municipal: a) a economicidade na execução dos 
programas de governo e dos orçamentos do Município, através de custos adequados; b) a eficiência na aplicação 
dos recursos públicos e no alcance dos objetivos; c) a eficácia no alcance das metas e na obtenção dos resultados 
planejados; d) a efetividade da ação governamental junto à sociedade; promover a avaliação da ação 
governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas; avaliar o cumprimento das metas estabelecidas na legislação orçamentária 
e do cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das despesas e receitas; executar outras 
atividades e atribuições próprias segundo as características do cargo. 
 
1.2 CARGO: ENFERMEIRO 
Descrição Específica: Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de saúde 
do Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; participar efetivamente na elaboração e na 
execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os 
desenvolva; atuar em todas as ações de controle epidemiológico; participar e interagir com outros profissionais e 
equipes multidisciplinares, que objetivem a melhoria das condições de vida das pessoas e na implementação e 
execução de programas de ações preventivas e de orientação; além de outras atribuições inerentes à enfermagem 
em saúde pública; executar outras atividades e serviços, segundo às especialidades pertinentes à respectiva 
profissão. 
 
1.3 CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
Descrição Específica: Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, nas unidades de saúde do 
Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; participar efetivamente na elaboração e na 
execução de planos, programas, ações e serviços de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os 
desenvolva; atuar em todas as ações de controle epidemiológico; participar de programas de conscientização e de 
implementação de projetos de saneamento; participar em programas, ações e serviços de saúde pública e interagir 
com os demais profissionais de saúde; participar de equipes multidisciplinares que objetivem a melhoria das 
condições de vida da população local; promover a orientação da população para a promoção de ações preventivas; 
e outras atribuições inerentes à medicina em saúde pública; executar outras atividades e serviços, segundo às 
especialidades pertinentes à respectiva profissão. 
 
1.4 CARGO: ODONTÓLOGO 
Descrição Específica: Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de saúde 
do Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; participar efetivamente na execução  dos  
planos,   programas, ações e serviços de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva; 
participar em programas, ações e serviços de saúde pública e interagir com os demais profissionais de saúde; 
participar de equipes multidisciplinares que objetivem a melhoria das condições de vida da população local; além 
de outras atribuições inerentes à odontologia em saúde pública; executar outras atividades e serviços, segundo às 
especialidades pertinentes à respectiva profissão. 
 
 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2019 

 

 

Rua comércio, 183 - Centro CEP: 89.778-000 – FONE: (49) 3356-3000 – ARVOREDO – SC       www.arvoredo.sc.gov.br  
Página 18 de 23 

 

ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA 

 
1. DISCIPLINAS DA PROVA ESCRITA POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 
1.1. PORTUGUÊS – PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (10 questões) 
Conteúdos: Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do 
texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros recursos coesivos; 
recursos de argumentação; Fonética; Ortografia; Acentuação gráfica, acento gráfico e acento tônico; regras de acentuação; 
Classes de palavras, substantivos, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbos; Estrutura e formação de palavras; Semântica; 
Colocação pronominal; Flexão nominal e verbal; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Termos da oração; 
Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; Concordância nominal 
e verbal; Regência nominal e verbal; Paralelismo de regência; Ocorrência de crase; Pontuação; Figuras de linguagem; Vícios 
de linguagem, tópicos da Linguagem. Novo acordo ortográfico (Decreto Nº 6.583, de 29 de setembro de 2008). 
 
1.2. MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (05 questões) 
Conteúdos: Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais, propriedades, operações, representação 
geométrica. Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, trigonométrica. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Estatística. Matemática Financeira: juros simples e compostos, descontos, taxas proporcionais; razão e proporção, regra de 
três simples e composta, porcentagem, taxas de acréscimo e decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e 
sobre o preço de venda. Propriedades, perímetro e área. Elementos, classificação, unidades de medidas, áreas e volume. 
Raciocínio lógico. Aplicação dos conteúdos acima listados em situações cotidianas. 
 
1.3. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES - PARA TODOS OS CARGOS (05 questões) 
Conteúdos: 1) História do Município de Arvoredo-SC: Colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e 
terciário. 2) Estado de Santa Catarina: Colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, espaços 
geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República Juliana, acontecimentos históricos, 
questão do Contestado. 3) História do Brasil e atualidade; 4) Atualidades relacionados ao Município de Arvoredo e do Brasil. 
- ARVOREDO - SC. Histórico do Município. Disponível em: 
<https://www.arvoredo.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/6766> 
- ARVOREDO - SC. Portal de Turismo de Arvoredo. Disponível em: <https://turismo.arvoredo.sc.gov.br/>. 
 
1.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO 
1.4.1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO - CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO (20 questões) 
Conteúdos: Contabilidade pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. MCASP, parte geral. Conceitos e campo 
de aplicação da contabilidade governamental. Patrimônio público sob os aspectos qualitativo e quantitativo. Lançamento e 
escrituração contábil de operações típicas. MCASP, parte II, Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Preparação e elaboração 
das demonstrações contábeis do setor público, inclusive inventário e controle de bens patrimoniais. MCASP, parte III, 
Procedimentos Contábeis Específicos. MCASP, parte IV, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. MCASP, parte V, 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Auditoria: Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de 
auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou 
transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; 
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Orçamento público: Conceito, 
Tipos e Princípios Orçamentários. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Ciclo 
orçamentário: prazos, elaboração, aprovação, execução e avaliação do orçamento. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida 
Ativa. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias. Receita e despesa pública: conceito, classificações e etapas. 
Créditos orçamentários iniciais e adicionais.  
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- ARVOREDO. Lei Orgânica do Município de Arvoredo e suas alterações. 
- ARVOREDO. Lei Complementar nº 13 de 30 de setembro de 2005. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Arvoredo/SC e posteriores alterações. Disponível em: 
http://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/redacoes/95995247000100/consolidadas/Lei00013.html 
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- ARVOREDO. Lei Complementar nº 15 de 30 de setembro de 2005. Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos Dos Servidores 
Públicos Municipais e posteriores alterações. Disponível em: 
http://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/redacoes/95995247000100/consolidadas/Lei01158.html 
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 8ª edição, parte I, Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
- BRASIL. Lei Federal 4.320/64.  
- BRASIL. Lei complementar 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações posteriores. 
- BRASIL. Lei Federal 8.666/93. 
 
1.4.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO - CARGO: ENFERMEIRO (20 questões) 
Conteúdo: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e 
dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em enfermagem; processo de 
cuidar em enfermagem clínica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de 
Ética do profissional de enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, 
criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do 
cuidar em enfermagem em emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; 
Enfermagem na assistência às doenças crônicas diabetes e hipertensão arterial. Dengue: prevenção e tratamento; 
administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de 
enfermagem; enfermagem em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 
saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público 
municipal. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- ARVOREDO. Lei Complementar nº 13 de 30 de setembro de 2005. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Arvoredo/SC e posteriores alterações. Disponível em: 
http://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/redacoes/95995247000100/consolidadas/Lei00013.html 
- ARVOREDO. Lei Complementar nº 15 de 30 de setembro de 2005. Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos Dos Servidores 
Públicos Municipais e posteriores alterações. Disponível em: 
http://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/redacoes/95995247000100/consolidadas/Lei01158.html 
- BRASIL, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS); 
- BRASIL, Constituição Federal Artigos 196 a 200; 
- BRASIL, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (SUS). 
-BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolos Básicos de Segurança do Paciente e Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP). Disponível em: <http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-paciente-
pnsp/protocolos-basicos-de-seguranca-do-paciente>; 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a 
segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 
26 jul. 2013. Disponível em: 
 <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871504/RDC_36_2013_COMP.pdf/36d809a4-e5ed-4835-a375-
3b3e93d74d5e>. 
 
1.4.3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO - CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA (20 questões) 
Conteúdo: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. 
Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica 
clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Cito genética. 
Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Distopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. 
Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e 
malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. 
Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. 
Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. 
Leucorréias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez 
ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico puerperal. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2019 

 

 

Rua comércio, 183 - Centro CEP: 89.778-000 – FONE: (49) 3356-3000 – ARVOREDO – SC       www.arvoredo.sc.gov.br  
Página 20 de 23 

 

Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos 
do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. 
Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. 
Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. 
Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. 
Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos médico-legais em tocoginecologia. 
Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias 
obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura 
prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Assistência pré-natal. 
Exame periódico de saúde. Promoção da saúde. Preenchimento de receitas médicas. Conhecimentos gerais inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf 
 
1.4.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO - CARGO: ODONTÓLOGO (20 questões) 
Conteúdos: Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e 
parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e tumores de origem 
odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e micóticas. Disseminação das infecções bucais. 
Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças 
dos nervos e músculos. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da 
cabeça e pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. Oclusão. 
Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas. 
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões não cariosas. Restaurações adesivas diretas. 
Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de 
dentes tratados endodonticamente. Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos 
materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos. 
Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica 
infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes 
decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e 
fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios 
de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. 
Odontologia preventiva e social. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde. Planejamento, programação 
e Gestão em saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Humanização. Promoção de Saúde. 
Sistema de referência e contra referência. Sistemas de informação em saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços 
odontológicos. Prevenção e controle de riscos. Noções sobre Políticas de Saúde. Financiamento do SUS. Determinantes e 
Condicionantes da Saúde-doença. Noções sobre os principais Sistemas de Informação em Saúde - SIM, SINAN, SINASC, SIAB, 
SAI-SUS,SIH-SUS. Programa de Saúde da Família. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de 
atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- BRASIL, Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990). Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (SUS) e participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), respectivamente. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria Interministerial Nº 1.646/MS e MEC, de 5 de agosto de 2014 - Institui o componente 
GraduaCEO – BRASIL SORRIDENTE, no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, que irá compor a Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), e dá outras Providências.  
- BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria Nº 398/SAS, de 28 de julho de 2011 - Incluir atributo e alterar descrição no 
procedimento de implante dentário da Portaria nº 718/SAS, de 20/12/2010. 
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ANEXO IV 
CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADES DATA INICIAL DATA FINAL 

01 Publicação do extrato de edital  07/10/2019 seg 

02 Publicação do edital  07/10/2019 seg 

03 Período disponível de inscrição 08/10/2019 ter 07/11/2019 qui 

04 
Data limite para encaminhar documentos Isenção de 
taxa 

 25/10/2019 sex 

05 
Data limite para o candidato encaminhar solicitação 
que necessita de condição especial para realização da 
prova 

 07/11/2019 qui 

 
Publicação da análise dos requerimentos isenção de 
taxa de inscrição aos doadores de sangue 

 29/10/2019 ter 

06 Data Final para pagamento do boleto bancário  08/11/2019(*) sex 

07 Publicação das inscrições deferidas e indeferidas  12/11/2019 ter 

08 
Interposição de recurso em face do indeferimento de 
inscrições 

13/11/2019 qua 14/11/2019 qui 

09 Publicação da Listagem das Inscrições Homologadas  17/11/2019 dom 

10 Data da Prova Escrita 

30/11/2019 sábado 

Tempo Total 
04 horas 

Horário de início da prova 
escrita, depende da capacidade 

de lotação e será divulgado 
juntamente com a homologação 

dos inscritos. Item 09 

11 Divulgação do Gabarito Provisório  01/12/2019 dom 

12 
Interposição de recurso com relação às questões da 
prova e do gabarito 

02/12/2019 seg 04/12/2019 qua 

13 
Publicação do resumo da análise dos recursos em 
relação as questões da prova e gabarito 

 10/12/2019 ter 

14 Divulgação do Gabarito Definitivo  10/12/2019 ter 

15 Publicação da Classificação Provisória da Prova Escrita  10/12/2019 ter 

16 
Interposição de recurso quanto a classificação 
provisória 

11/12/2019 qua 12/12/2019 qui 

17 
Publicação da classificação final e definitiva do 
Concurso Público. 

 13/12/2019 sex 

18 Homologação do Resultado Final do Concurso Público A partir de 13/12/2019 sex 
(*) Não será aceito boletos pagos após esta data. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU PROVA ESPECIAL 

 
Concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Arvoredo/SC 
 
Nome do candidato: ___________________________________________________________________  
 
Nº da inscrição: _____________ Cargo Inscrito: _____________________________________________  
 
(__) Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com 
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo). 
(__) Vem REQUERER prova especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com 
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo). 
 
Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________________  
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: ___________  
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: __________________________________________________  
 
(OBS: Quanto à vaga especial, não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 

 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial 
ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário (tamanho de fonte, Braile, etc.)  
 
(___) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
(___) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID. No caso de pedido de tempo adicional, é 
obrigatório PARECER justificando sua necessidade junto a esse requerimento.  
 
   ______________________, ____ de ______________________ de 2019. 

 
 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VI  

REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO  

Para  

IOPLAN e  
Comissão Especialmente de Acompanhamento Concurso Público da Prefeitura Municipal de Arvoredo  

 

Eu _____________________________________________________________ portador do documento 

de identidade nº ___________________________, inscrição nº_______, venho solicitar isenção para 

taxa de inscrição ao Concurso Público, Edital nº 001/2019. Declaro para os devidos fins que preencho os 

requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97.  

 

Arvore (SC)___________________________________________  

 

 

___________________________________________  

CANDIDATO (A)  

Documentos anexos:  

ENTIDADE ONDE EFETUOU DOAÇÕES E/OU ASSOCIAÇÃO QUE PARTICIPA 
DATA DAS 
DOAÇÕES 

1. 
_______________________________________________________________________ 

_________ 

2. 
_______________________________________________________________________ 

_________ 

3. 
_______________________________________________________________________ 

_________ 

Anexar Comprovantes expedido por entidade coletora 
 


