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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

95.952.248/0001-69, Rua Alfredo Cordeiro, n.º 220, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 

BERNARDO PERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal/1988, Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores, Lei 

Complementar nº 01/1993, Lei Complementar nº 02/1993 e Lei Complementar nº 72/2011 e suas alterações, 

torna público que realizará PROCESSO SELETIVO destinado a selecionar candidatos para contratação por 

tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em consonância 

com a legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital e demais normas atinentes, tudo sob a 

coordenação técnico-administrativa da empresa Agência Tubazul Eireli.  
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo é regido por este Edital e pelas normas de Direito aplicáveis. Supervisionado por 

comissão designada pelo Prefeito Municipal, pelo Decreto nº 2.731/2022, essa constituída de servidores 

públicos municipais, e executada, pela empresa contratada para esse certame. 

 

1.2. A seleção para os Cargos deste Processo Seletivo, conforme se estabelece neste Edital, compreenderá 

avaliação de conhecimentos através de aplicação de prova objetiva e prova prática, de acordo com as 

peculiaridades, e especificidades de cada cargo. Dada da seguinte forma: 

 

a) Prova Objetiva: De caráter classificatório, obrigatória para todos os cargos.  

 

b) Prova prática: de caráter classificatório, obrigatória para o cargo de: Operador Escavadeira 

Hidráulica e Operador de Máquinas. 

 

1.2.1. A avaliação da prova prática, será executada com os seguintes veículos, conforme os cargos a seguir: 

 

a) Operador Escavadeira Hidráulica: Escavadeira Hidráulica 

b) Operador de Máquinas: Trator de Esteira. 

 

1.3. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa 

de ser admitido, dentro das vagas previstas e as que surgirem, de acordo com a necessidade da Administração 

Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

 

1.4. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 1 (um) ano a partir da data de publicação da homologação. Este 

prazo e os respectivos contratos de trabalho poderão a critério de conveniência da administração Municipal, serem 

prorrogados por uma única vez, por igual período, em conformidade com a Lei Complementar nº 72/2011 e seu 

parágrafo único do Art. 1º. 

 

1.5. O presente edital e demais publicações, avisos ou comunicados relacionados ao Processo seletivo serão 

publicados nos sites https://www.mirimdoce.sc.gov.br/ e https://portal.agenciatubazul.com.br/  

 

 

 

https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/
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CAPÍTULO II 

DOS CARGOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES 

 

2.1. O candidato poderá concorrer (se inscrever) a 1 (um) dos cargos oferecidos neste Processo Seletivo. 

 

2.1.1. O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento de cada uma das inscrições que realizar, ou seja, ao 

inscrever-se em dois cargos, deverá pagar duas taxas de inscrição para confirmar sua participação no Processo 

Seletivo. 

 

2.1.1. O candidato QUE realizou a inscrição e PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo 

pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada, fazer uma nova 

inscrição e REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A NOVA INSCRIÇÃO. 

 

2.1.2. O candidato QUE realizou a inscrição e NÃO PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo 

pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada e fazer uma nova 

inscrição. 

 

2.1.3. Os cargos, as vagas, habilitação profissional, a jornada semanal de trabalho e o valor do vencimento 

inicial estão relacionados e detalhados no quadro: 

 

 

 

 

CARGO/FUNÇÃO VAGAS HABILITAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

(SEMANAL) 

VENCIMENT

O 

(R$) 

01 Operador Escavadeira Hidráulica CR Fundamental 40 horas R$ 2860,63 

02 Operador Máquinas CR Fundamental 40 horas R$ 1605,81 

03 Lavador e Lubrificador de Veículos CR Fundamental 40 horas R$ 1258,30 

04 Operário  CR Fundamental 40 horas R$ 1141,30 

05 Vigia CR Fundamental 40 horas R$ 1141,30 

06 Estagiário Nível Superior-Educação CR 
Estar cursando 2ª fase nível superior na 

área da educação 
30 horas R$ 612,76 ate 

5 fase; 739,59 

da 6 fase em 

diante 

07 Estagiário Nível Superior –

Administração 

 

CR 

Estar cursando 2ª fase nível superior na 

área especifica 

30 horas R$ 612,76 ate 

5 fase; 739,59 

da 6 fase em 

diante 

08 Estagiário Nível Superior – Direito CR 
Estar cursando 2ª fase nível superior na 

área especifica 
30 horas R$ 612,76 ate 

5 fase; 739,59 

da 6 fase em 

diante 

09 Estagiário Nível Médio 
CR 

Estar cursando nível médio 
30 horas R$ 554,69 

10 Monitor Sala Informática 
CR 

Nível médio e Certificação Mínima de 

100 horas de curso de TI 
40 horas R$ 3505,48 

11 Agente Comunitário de Saúde Micro Áreas 

01,02,03,04,05 e 06 
CR 

Ensino Médio completo. Residir na 

microarea de abrangencia no minimo 6 

meses. 

40 horas R$ 1550,00 
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Micro Área 1: Centro e    Forradinho 

 

Micro Área 2: Taquaruçu, Paleta, 

Canela e Bairro Boa Vista 
 

Micro Área 3: Nova Esperança, 

Ribeirão da     Caça 

 

Micro Área 4: Vila Nova, Tifa 

Mengarda, Cohab, Mirinzinho 

 

Micro Área 5: Barra Grande, 

Pinhalzinho, Estrada Geral Volta 

Grande 
 

Micro Área 6: Volta Grande,   Alto Volta 

Grande, Serra Velha 

12 Agente administrativo 
CR 

Nível médio 
40 horas R$ 1529,43 

13 Inseminador 
CR 

Nível médio e curso de inseminação 
40 horas R$1141,30 

14 Técnico agrícola CR Nível médio e curso técnico agrícola 
40 horas R$ 1529,43 

15 Técnico (a) de Enfermagem  

CR 
Certificado Curso técnico enfermagem  40 horas R$ 1529,43 

16 Dentista  

CR 

Superior completo em Odontologia 
40 horas R$ 4932,60 

17 Médico Veterinário  

CR 

Superior completo em medicina 

Veterinária 
40 horas R$ 4474,00 

CR = Cadastro de Reserva 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

2.2.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n. 7.853/1989 e Decreto 

n. 3.298/99, serão reservadas vagas aos portadores de necessidades especiais, na proporção de, no mínimo, 5% 

(cinco por cento), das vagas, exclusivamente, para as funções deste Processo Seletivo, cujas atribuições sejam 

compatíveis com a necessidade de que são portadoras. 

 

2.2.2. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá: 

 

a) Assinalar o campo destinado a esta condição no ato da Inscrição;  

b) Anexar o Laudo Médico (cópia legível autenticada), com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, assinatura, carimbo e CRM do médico 

que emitiu, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição não seja superior a 90 

(noventa) dias. Anexar em arquivo PDF no local específico no ato das inscrições. 

 

2.2.3. O candidato PCD (Pessoa com Deficiência), respeitadas as condições dispostas em lei, especialmente na 

Lei Estadual n. 12.870/2004, participará do Processo Seletivo 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. 

 

2.2.4. Na sua inscrição, o candidato inscrito nesta condição, deverá indicar no espaço apropriado, constante da 

Ficha de Inscrição, as condições especiais para realizar as provas. 
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2.2.5. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência terão seus nomes 

publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial.   

 

2.2.6. A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional prevista no art. 41 da Lei Estadual n. 12.870/2004, 

somente antecederá à posse, se o candidato inscrito na condição de portador de necessidades especiais for 

aprovado neste certame.  

 

2.2.6.1. Esta verificação avaliará se a deficiência do candidato, constante do Laudo Médico, é compatível com 

as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e se consta dentre aquelas previstas no artigo 4º daquela Lei.  

 

2.2.7. O candidato PCD (Pessoa com Deficiência), após a aprovação seja considerado inapto para o exercício 

das atribuições do cargo público, não tomará posse e será convocado o candidato, da mesma condição, 

classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação. 

 

2.2.8. O candidato PCD (Pessoa com Deficiência), no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

2.2.9. O candidato PCD (Pessoa com Deficiência), não estará isento do pagamento da taxa de inscrição, salvo 

no caso previsto no item 3.2 do presente Edital. 

 

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições para o Processo seletivo estarão abertas durante o período de 10 de janeiro de 2022 a 19 de 

janeiro de 2022, exclusivamente via internet através do endereço eletrônico 

https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

 

3.1.2. Inscrição com pedido de isenção da taxa de inscrição até 16 de janeiro de 2022. 

3.1.3. Inscrição com pedido de vaga reservada (PcD) até 16 de janeiro de 2022. 

3.1.4. Inscrição com pedido de condição especial para a realização da prova escrita/objetiva até 16 de janeiro 

de 2022. 

 

3.1.5. Para inscrever-se via internet o candidato deverá: 

 

a) Acessar o site https://portal.agenciatubazul.com.br/ (Processo Concurso/Seletivo Aberto) e clicar no 

link correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Mirim Doce/SC; 

b) Ler atentamente o Edital; 

c) Criar senha pessoal e posteriormente Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela 

internet; 

d) Imprimir o comprovante de inscrição e boleto bancário; efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

 

3.1.6. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento 

referente à taxa; 

 

3.1.7. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Capítulo implicará o cancelamento da 

inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

 

https://portal.agenciatubazul.com.br/
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3.1.8 – Terá a inscrição cancelada o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem 

provisão de fundos ou outra irregularidade que impossibilite a respectiva compensação. A inscrição será 

confirmada após a verificação da efetiva liquidez da ação de pagamento da taxa. 

 

3.1.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-

símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional 

ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

 

3.1.10. Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será permitida a 

juntada a posteriori de documentos. 

 

3.1.11. Efetuada a inscrição, não haverá a devolução do valor relativo à taxa de inscrição, em hipótese alguma, 

exceto se houver a decisão administrativa de suspensão do processo, sua revogação ou cancelamento. 

 

3.1.12. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo 

ser excluído do certame aquele que efetivar a inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar 

informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 

3.1.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser adotadas pela Comissão do Processo seletivo, ou pela 

empresa contratada para a coordenação e operacionalização das fases do Processo seletivo, inclusive dos 

requisitos exigidos no momento da posse, nos termos deste Edital, em relação aos quais não poderão alegar 

desconhecimento. 

3.1.14. A empresa contratada e o Município de Mirim Doce/SC não se responsabilizarão por solicitação de 

inscrição via internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

 

3.1.15. A empresa contratada não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus 

no computador utilizado pelo candidato. 

3.1.16. Os candidatos que necessitarem informações referente ao Processo Seletivo, poderão encaminhar para 

o e-mail de atendimento ao candidato (candidato.tubazul@gmail.com). 

3.1.16.1. Serão respondidos aos candidatos as mensagens de e-mail que conter: 

a) Informação do Processo Seletivo (Município); 

b) Informação contendo o nome e número de inscrição, caso já realizada. 

3.2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

3.2.1. 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). 

 

3.2.1.1. Para obtenção do benefício, somente será considerada a doação de sangue e de medula promovida a 

órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.  

 

3.2.2. O candidato deverá assinalar esta condição de isenção de pagamento da taxa de inscrição através do site 

da TUBAZUL acessando a área do candidato no ato da inscrição, da seguinte forma: 

 

a) Preencher a ficha de inscrição via internet, indicando a condição de isenção; 

mailto:candidato.tubazul@gmail.com
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b) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE SANGUE emitido por entidade coletora oficial 

ou credenciada, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário da lei, devendo o documento 

discriminar o número de doações e suas respectivas datas, as quais não poderão ser inferiores a 2 

(duas) doações anuais (12 meses), contadas a partir da data anterior a publicação do edital. 

 

c) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE MEDULA, sendo este o comprovante de 

inscrição no REDOME – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Cartão REDOME). 

 

3.2.3.  Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no item (b), somente a doação de sangue 

promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 

 

3.2.4.  A comprovação prevista no item (c), dará unicamente pela apresentação do comprovante de inscrição 

no REDOME, a contar da data anterior a publicação do edital. 

 

3.2.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido seguirá todas as etapas do 

certame da mesma forma que os demais candidatos, estando unicamente isento do pagamento da taxa de 

inscrição.  

 

3.2.6. A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, 

nome do candidato, o cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 10/01/2022, no sítio da empresa 

organizadora do certame https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

 

3.2.7. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido poderão 

participar do presente certame, desde que efetuem o pagamento da taxa e sigam todas as demais determinações 

deste edital. 

 

3.2.8. O deferimento da inscrição dar-se-á à vista do correto preenchimento da Ficha de Inscrição e do 

pagamento da taxa de inscrição, cujo valor está estabelecido para cada cargo nos termos deste Edital. 

 

3.3. Dos valores da taxa de inscrição: 

 

Identificação dos cargos Valor – R$ Valor por extenso 
Cargos de Nível Superior R$ 50,00 Cinquenta Reais 
Cargos de Nível Médio/Técnico/Estagiário R$ 40,00 Quarenta Reais 
Cargos de Nível Fundamental R$ 30,00 Trinta Reais 

 

3.4. DA CANDIDATA LACTANTE: 

 

3.4.1. Na sua inscrição a candidata deverá assinalar esta condição na ficha de inscrição. 

 

3.4.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá levar acompanhante maior de 18 anos, o qual 

permanecerá em sala reservada para essa finalidade.  

 

3.4.2.1. O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal de realização da prova. 

 

3.4.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança na sala 

de realização da prova. 

3.4.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 

responsável pela criança e sem o material da prova. 

https://portal.agenciatubazul.com.br/
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3.4.5. Não será disponibilizado, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da criança por parte 

da executora do Processo Seletivo. 

 

3.5. Das Vedações em Participar no Processo Seletivo: 

 

3.5.1. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau 

inclusive, de diretores, sócios, representantes ou empregados da empresa contratada para execução operacional 

do Processo Seletivo. 

 

3.5.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de membros da Comissão de Processo Seletivo, 

especialmente constituída e designada para o acompanhamento da execução de todas as fases e procedimentos 

deste certame público. Se algum dos membros inscrever-se deve ser providenciada a imediata substituição. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PROVAS 
 

4. Este Processo Seletivo constará de provas escritas/objetivas, prova de títulos. 

 

4.1. Da Prova escrita: 

 

4.1.1. A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo ou de qualquer outra 

condição. 

 

4.1.2. A prova escrita será aplicada no dia 30 de janeiro de 2022, das 09h30 min às 11h30min Centro 

Educacional João Custódio Maciel, localizado em Barra da Paleta, neste município de Mirim Doce - SC 

 

4.1.3. A prova escrita versará questões referentes à área afim, na qual o candidato se inscreveu, considerando 

a habilitação mínima para o exercício do cargo, cujo conteúdo programático está estabelecido no ANEXO III 

deste Edital. 

 

4.1.4. A prova escrita constará de: 

a) Cinco (05) questões de Língua Portuguesa; 

b) Cinco (05) questões de Matemática/ Raciocínio Lógico; 

c) Cinco (05) questões de Conhecimentos Gerais e atualidades; 

d) Dez (10) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

4.1.5. A prova escrita, com duração de 02 (duas) horas, constituída de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, do 

tipo múltipla escolha, sendo subdivida em 4 (quatro) alternativas, A, B, C, D, de múltipla escolha, sabendo-se 

que somente uma poderá ser assinalada no cartão-resposta. 

4.1.6. O Caderno da prova identificará, pela impressão original, o cargo ao qual se destina orientações objetivas 

aos candidatos, as questões, em ordem numérica crescentes observados as disposições do item “4.1.4”, com 

divisão clara e acentuada para cada área da prova. 

 

4.1.7. A identificação do candidato, no caderno da prova, far-se-á, exclusivamente, com o nome completo, 

número da respectiva inscrição, informado na respectiva inscrição e assinatura.  
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4.1.8. 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 indicar suas respostas, exclusivamente de uma caneta 

esferográfica de escrita na cor azul ou preta de tubo transparente. 

 

4.1.9. 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 as que não atenderem à referida orientação. 

 

4.1.10. O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao COVID-19 que estiverem vigentes 

na data da prova, sendo sua inteira responsabilidade acompanhar as publicações dos órgãos oficiais federais, 

estaduais e municipais e apresentar-se utilizando máscara, bem como atendendo a todos os protocolos sanitários 

vigentes, sob pena de não poder ingressar no local da prova e ser excluído em caráter definitivo do Processo 

Seletivo. 

 

4.1.11. Recomenda-se aos candidatos comparecerem, para a prova escrita/objetiva, no local determinado, com 

a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, para orientar-se e localizar a sala em que prestará prova. 

 

4.1.11.1. Os portões serão fechados pontualmente às 09h20min, não sendo permitida a entrada de nenhum 

candidato após este horário. 

 

4.1.12. Para fins de identificação dos candidatos, deverão comparecer no dia da prova com documento com 

foto, preferencialmente, Carteira de Identidade – RG; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 

exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteira de trabalho ou Carteira Nacional de 

Habilitação (somente o modelo com foto). 

 

4.1.13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento original 

de identidade, por motivo de perda ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência 

em órgão policial e outro documento com foto. 

 

4.1.14. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto nos itens “4.1.2” e “4.1.11.1”, 

ou não se identificar, nos termos descritos acima, será eliminado deste Processo Seletivo. 

 

4.1.15. Não haverá segunda chamada, estando automaticamente desclassificado o candidato que se apresentar 

no local da prova escrita/objetiva, sem a observância ao horário e às condições estabelecidas nos itens 

anteriores. 

 

4.1.16. Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um cartão-resposta, que não poderá ser 

substituído, em hipótese alguma. 

 

4.1.17. 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) será identificado com o nome do candidato e número de inscrição; 
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b) as alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em quadrículas próprias, para 

cada uma das questões e estas em ordem crescente; 

c) o local para a assinatura do candidato; 

 

4.1.18. Durante a realização das provas é vedada a consulta a pessoas alheias ao processo, ou a outros 

candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como, a utilização de máquina de calcular ou de outros 

aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato do processo.  

 

4.1.18.1. Antes da entrega do caderno de prova e do cartão-resposta, os candidatos deverão depositar em local 

apropriado materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros pertences que não lhe 

sejam necessários no decorrer da prova, sendo que o não cumprimento do disposto neste item importará na 

eliminação do concorrente.  

 

4.1.19. Os telefones celulares, relógios e calculadoras e demais equipamentos e materiais trazidos para o local 

da prova devem ser acondicionados em embalagens porta-objetos, fornecidas pela equipe de aplicação da 

prova. 

 

4.1.20. O candidato, ao encerrar a prova, e antes de retirar-se da sala entregará ao(s) fiscal(ais), o cartão-

resposta e o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

 

4.1.21. O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrido 30 minutos (trinta) 

do seu início. 

 

4.1.22. 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). 

 

4.1.22.1. 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. 

 

4.1.23. Permanecerão na sala de provas os (3) três últimos candidatos, os quais assinarão a ata, a(s) lista(s) de 

presença daquela sala e rubricarão, no verso, todos os cartões-respostas, dos candidatos que prestaram prova 

na respectiva sala. 

 

4.1.23.1. Concluídos os serviços relativos à prova escrita/objetiva, em cada uma das salas, será lavrada ata 

circunstanciada, que será subscrita pelos três últimos candidatos, pelo(s) respectivo(s) fiscal (ais) de provas e 

pelos membros presentes da Comissão Especial do Processo Seletivo, devendo constar, dentre outras 

informações, as ocorrências durante a aplicação das provas ou referente ao preenchimento dos cartões. 

 

4.1.23.2. Adotadas as providências previstas anteriormente, os cartões-respostas, de cada uma das salas de 

provas, serão acondicionados em envelopes próprios, que depois de lacrados, receberão a assinatura, na região 

do lacre, dos três últimos candidatos a concluírem a prova, pelos membros presentes da comissão do Processo 

Seletivo, pelo(s) fiscal(ais) de prova e por membro(s) da empresa contratada.  

 

4.1.23.3. Os envelopes com os cartões-respostas somente terão o lacre rompido, após o julgamento e 

publicação das decisões de recursos administrativos impetrados em face de questões da prova escrita/objetiva 

ou dos respectivos gabaritos preliminares publicados.  

 

4.1.24. Em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), o ingresso ao local de provas somente será 

permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial.  
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4.1.24.1.  O candidato que não fizer o uso da máscara facial, ou se recusar a usar corretamente, estará 

automaticamente eliminado do processo seletivo.  

 

4.1.25. Serão adotadas todas as medidas sanitárias prevista na legislação vigente. 

 

4.2. Distribuição das provas, pesos por disciplinas, conforme quadro abaixo:  

 

TABELA 01 – Cargos de Item: 03 a 17 (conforme tabela de cargos). 
 

DISCIPLINA 
QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS (max.) 

1. Língua Portuguesa 05 4,00 20,00 

2. Matemática/Raciocínio Lógico 05 2,00 10,00 

3. Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 2,00 10,00 

4. Conhecimentos Específicos/Legislação 10 6,00 60,00 

TOTAL (Objetiva) 25  100,00 

    

TABELA 02 - Cargos: Operador de Máquinas e Operador de Escavadeira Hidráulica.  

DISCIPLINA 
QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS (max.) 

1. Língua Portuguesa 05 4,00 20,00 

2. Matemática/Raciocínio Lógico 05 2,00 10,00 

3. Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 2,00 10,00 

4. Conhecimentos Específicos/Legislação 10 6,00 60,00 

TOTAIS (Objetiva) 25  100,00 

    

5. Avaliação Prova Prática   200,00 

TOTAIS (Objetiva + Prática)   300,00 

 

4.3. Da prova prática: 
 

4.3.1. A prova prática será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, com início às 14h, Garagem da Prefeitura 

Municipal de Mirim Doce/SC, Rua Antônio Izidoro, Nº 70, Centro, Mirim Doce – SC. 

 
4.3.1.1. Na prova prática será avaliado o desempenho dos candidatos nas atividades, nos termos do ANEXO IV. 

 

4.3.2. À prova prática será atribuída nota de zero a 300 pontos, conforme os critérios estabelecidos no ANEXO 

IV, deste Edital. 

 

4.3.3. Para cada quesito, nos termos do ANEXO IV. 

 

4.3.4. A ordem de prestação da prova prática, individualmente, é estabelecida pela ordem crescente do número 

de inscrição em cada um dos cargos. Os candidatos aguardam a chamada para a prova prática, em ambiente 

adequado e fechado. 

 

4.3.5. Para a realização da prova prática os candidatos deverão comparecer no local, data e horário, 

estabelecidos, munidos do comprovante de inscrição e de documento de identidade, o mesmo apresentado por 

ocasião da prova escrita. 

 

4.3.5.1. Os candidatos ao cargo Motorista deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 

acordo com a categoria exigida, para a realização/execução da prova prática, qual seja “AD”. 
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4.3.5.2. O candidato que não portar consigo a Carteira Nacional de Habilitação conforme a categoria exigida 

neste edital, não poderá realizar a prova prática, sendo eliminado do processo seletivo. 

 

4.3.5.3. Os candidatos terão o tempo de 10 (dez) minutos para a execução da prova prática. 

 

4.3.5. Os candidatos assinarão a lista de presença e formulário próprio de avaliação, juntamente com o(s) 

fiscal(ais) e o(s) aplicador da prova prática. 

 

4.3.6. Será avaliado individualmente cada um dos candidatos, segundo os critérios estabelecidos no ANEXO 

IV, deste Edital. 

 

4.3.7. Os candidatos deverão comparecer no local de aplicação das provas trajado e calçado adequadamente 

para a execução das tarefas da prova prática, não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário. 

 

4.3.8. Os veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser usados na prova prática serão 

fornecidos pelo Município de Mirim Doce - SC, no estado em que se encontrarem, devendo serem restituídos 

nas mesmas condições que recebidos. 

 

4.3.09. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições 

meteorológicas, alterar as datas e locais das provas práticas. Caso ocorra mudança na data da realização da 

prova prática será publicado um comunicado aos candidatos. 

 

CAPÍTULO V 

DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 

5.1. A nota final, e consequentemente, o resultado do processo seletivo, serão apurados considerando os 

seguintes critérios: 

 

5.2. Para os candidatos às vagas dos cargos de Item: 03 a 17 (conforme tabela de cargos). Corresponderá à 

nota final da Prova Escrita. 

 

NF= NPE 

Sendo: 

NF: Nota Final 

NPE: Nota Da Prova Escrita 

 

 

5.4. Para os candidatos às vagas dos cargos de Operador de Máquinas e Operador de Escavadeira Hidráulica. 

Corresponderá a nota da Prova Escrita, mais o somatório da pontuação da Avaliação da prova Prática. 

Dada da seguinte forma: 

 

NF= NPE + NPP 

Sendo: 

NF: Nota Final 

NPE: Nota Da Prova Escrita 

NPP: Nota de Avaliação da Prova Prática 
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   CAPÍTULO VI 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

6.1. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas finais, em cada um dos cargos do 

processo seletivo, conforme apuração de notas descrito no Capítulo V. 

 

6.2. Ocorrendo empate na nota final terão preferência para efeito de classificação (desempate): 

 

6.2.1. O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003). Para aqueles que tenham 60 anos ou mais. 

 

6.2.2. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos 

Específicos na prova Escrita/objetiva. 

 

6.2.3. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Língua Portuguesa, na 

prova Escrita/objetiva. 

 

6.2.4. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de Matemática/Raciocínio 

Lógico, na prova Escrita/objetiva. 

 

6.2.5. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de conhecimentos gerais e 

atualidades, na prova Escrita/objetiva. 

 

6.2.6. O candidato com maior idade. 

 

6.2.7. Persistindo o empate será decidido através de sorteio Público, em audiência Pública. 

 

6.3. O Edital com a listagem dos aprovados e classificados será divulgada, em edital próprio, por publicação, 

na internet através do sítio https://www.mirimdoce.sc.gov.br/ , https://portal.agenciatubazul.com.br/ e 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/ após a realização das Provas Escritas, julgados todos os recursos 

administrativos interpostos em face das questões da prova escrita, dos gabaritos, entre outros. 

 

6.4. A divulgação dos resultados, sempre por edital com ampla publicidade, se fará por cargo, sendo que para 

os portadores de necessidades especiais, haverá divulgação em quadros distintos, um para a concorrência geral 

e outro para os concorrentes na condição de portadores de necessidades especiais. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS 

 

7.1. A interposição dos recursos deverá ocorrer mediante preenchimento do Formulário de Recurso previsto na 

área do candidato (site de inscrição), de acordo com o cronograma. 

 

7.2. Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser apresentados em Formulário na área do 

candidato, para cada questão recorrida, com fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações 

mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre 

outros, juntando cópia dos comprovantes. 

 

7.3. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita objetiva, estas 

serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. 

 

https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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7.4. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, bem 

como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam 

contrários ao disposto neste Edital. 

 

7.5. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem como 

sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 

redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CRONOGRAMA 

 

8.1. O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma ANEXO I. 

 

CAPÍTULO IX 

DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. Finalizados os trabalhos atribuídos à Empresa contratada para a coordenação e execução de todas as fases 

do Processo Seletivo, publicados todos os resultados e a respectiva classificação, transcorrido o prazo para a 

interposição de recursos e julgados, o resultado será submetido à homologação do Prefeito Municipal, que será 

publicado nos sítios https://www.mirimdoce.sc.gov.br/ , https://portal.agenciatubazul.com.br/ e 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/ . 

 

CAPÍTULO X 

DO PROVIMENTO DAS VAGAS 

 

10.1. A convocação para contratação temporária, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura Municipal 

de Mirim Doce - SC, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 

 

10.2. A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera 

para a Administração Municipal, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados.  

 

10.3. A classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na escolha de vagas, dependendo da 

sua classificação no Processo Seletivo. 

 

10.4. O acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este 

Processo Seletivo, divulgados integralmente no endereço eletrônico https://www.mirimdoce.sc.gov.br/, é de 

única e exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

10.5. A convocação dos aprovados/classificados, será de acordo com a necessidades, interesse público e 

conveniência da Administração Municipal, observado o prazo de validade do Processo Seletivo. 

 

10.6. O candidato convocado para assumir a função temporária do cargo, fica sujeito cumprir os seguintes 

requisitos: 

 

10.6.1. Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da lei; 

10.6.2. Gozo dos direitos políticos 

10.6.3. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

10.6.4. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

10.6.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
https://www.trezedemaio.sc.gov.br/
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10.6.6. Ter aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo;  

10.6.7. Aprovação no presente processo seletivo; 

10.7. Para fins de admissão serão exigidos dos candidatos fotocopia dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão de Casamento e/ou Nascimento; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física –CPF; 

d) Carteira nacional de Habilitação (se possuir); 

e) Título de Eleitor; 

f) Certidão relativa à quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br –serviço eleitoral); 

g) Certidão de antecedentes Criminais - www.jfsc.jus.br; 

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

i) Comprovante de escolaridade e os demais requisitos exigidos no cargo; 

j) Carteira profissional; 

k) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos. 

l) Cartão tipagem sanguínea; 

m) Foto 3X4; 

n) Conta salário no banco indicado pelo departamento de Recursos Humanos. 

o) Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de bens; 

p) Carteira de trabalho ou Extrato de inscrição no PIS/PASEP; 

q) Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI e XVII do 

art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e de que não recebe proventos de 

aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou exercício de função pública ou de regime próprio, nos termos 

do § 10 do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

r) Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na forma disposta 

nas alíneas“a”, “b” e “c” do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, informar o cargo, órgão ao qual pertence e carga horária em forma de declaração; 

s) Comprovante de endereço e telefone, atualizados; 

t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo disciplinar/penalidades 

disciplinares; 

u) Atestado Admissional emitido pelo médico contratado da clínica de medicina do trabalho. 

v) Outros requisitos justificados pelas atribuições no cargo, e ou estabelecidos em Lei ou solicitados pelo 

departamento de Recursos Humanos. 

 

10.8. A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a legislação vigente no 

Município de Mirim Doce na data da admissão. 

 

10.9. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à 

contratação, será exigida unicamente quando da convocação. 

 

10.10. A não apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação do 

Processo Seletivo e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação. 
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CAPÍTULO XI 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

11.1. À Agência Tubazul, através de seus departamentos, a confecção de editais; recebimento das inscrições; 

conferência de documentos; elaboração de questões, aplicação, fiscalização, coordenação, correção e demais 

atos pertinentes as provas; analisar e pontuar os títulos; emissão de atas e listagens diversas; recebimento e 

apreciação de recursos interpostos; divulgação das informações em site próprio; elaboração de dossiê sobre o 

Processo Seletivo com todos os atos decorrentes de sua aplicação para arquivamento pela contratante; prestação 

de informações sobre o certame; e atuação em conformidade com este Edital durante todo o processamento do 

Processo Seletivo.  

 

11.2. À Prefeitura Municipal de Mirim Doce/SC compete, através do Prefeito Municipal e da Comissão de 

Coordenação e de Fiscalização do Processo Seletivo, disponibilização de Leis e demais informações; 

divulgação dos atos pertinentes ao certame; informação acerca de impugnações contra este Edital; assinatura 

dos editais e demais atos; acompanhamento de todas as fases do certame; e atuação em conformidade com este 

Edital durante todo o processamento do Processo Seletivo. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Presente, justificada e fundamentada necessidade, interesse e conveniência da Administração Municipal 

e vagas a serem preenchidas, poderá, no prazo de validade deste Processo Seletivo, serem contratados 

candidatos classificados, além do número de vagas estabelecido neste Edital, em obediência restrita à ordem 

de classificação. 

 

12.2. Se no decorrer da validade deste Processo Seletivo, a Administração Municipal lançar novo Processo 

Seletivo para provimento de vagas em cargos contemplados nesta seleção, os classificados neste, terão direito 

de preferência sobre os classificados do novo certame. 

 

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 telefone, e-mail e endereço atualizado junto ao Departamento de Gestão de 

Pessoas da Prefeitura Municipal de Mirim Doce/SC, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo.  

 

12.5. As publicações sobre o Processo Seletivo serão efetuadas por editais, publicados nos sites oficias do 

Município de Mirim Doce/SC, bem como no Diário Oficial dos Municípios e através do sítio da empresa 

organizadora. 

 

12.6. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos editais, comunicados e demais 

publicações referentes a este Processo Seletivo, através sites oficiais do Município de Mirim Doce, bem como 

no Diário Oficial dos Municípios e através do sítio da empresa organizadora. 

 

12.7. A Administração Municipal de Mirim Doce/SC e a empresa contratada, não assumem 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 Processo Seletivo. 
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12.8. Os casos não previstos, em relação a realização deste Processo Seletivo, em fase administrativa, serão 

resolvidos pela Comissão Especial de acompanhamento do Processo Seletivo, designada para a coordenação 

deste certame, em conjunto com a Empresa Contratada. 

 

12.9. Em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19) o ingresso ao local de provas somente será permitido 

ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial.  

 

12.10. O candidato que não fizer o uso da máscara facial estará automaticamente eliminado do Processo 

Seletivo.  

 

12.11. Não serão fornecidas máscaras faciais para os candidatos no local da realização das provas, na entrada 

do local onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida através de termômetros.  

 

12.12. Serão adotadas todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente. 

 

12.13. Fica eleito o Foro da Comarca de TAIÓ/SC, para dirimir toda e qualquer questão inerente a este Processo 

Seletivo, que não encontre solução na área administrativa.  

 

12.14. Anexos deste edital: 

 

a) ANEXO I - Cronograma geral das fases do processo seletivo; 

b) ANEXO II - Atribuições dos cargos; 

c) ANEXO III - Conteúdo programático sugerido para a realização das provas objetivas; 

d) ANEXO IV – Critérios da Avaliação da Prova Prática 

 

 

Mirim Doce, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

BERNARDO PERON  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 

ITEM ATIVIDADES DATA INICIAL DATA FINAL 

01 Publicação do edital 10/01/2022  

02 Prazo de recurso do edital 10/01/2022 12/01/2022 

03 Período de inscrições 10/01/2022 19/01/2022 
04 Última data para pagamento do boleto bancário   20/01/2022 

05 

Período de inscrição com isenção, vagas reservadas (PCD) e 

solicitação de condição especial para a realização da prova 

escrita/objetiva. 

10/01/2022  16/01/2022 

06 
Publicação dos candidatos com pedido de isenção da taxa de 

inscrição deferidos e indeferidos. 
 17/01/2022 

07 

Publicação da homologação das inscrições, dos pedidos de 

condições especiais para realização da prova escrita/objetiva e 

vagas reservadas (PCD). 

 26/01/2022 

08 
Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das 

inscrições, indeferimento dos pedidos de condições especiais 
 27/01/2022 

09 

Publicação da homologação das inscrições, dos pedidos de 

condições especiais para realização da prova escrita/objetiva e 

vagas reservadas (PCD). Após prazo de recurso. 

 28/01/2022 

10 Prova Escrita/Objetiva  
30/01/2022  

Tempo total: 02h  
Horário de início:  

09h30min 

11 Divulgação do Gabarito Preliminar e Prova Escrita/Objetiva. 30/01/2022 Até 23h59 min 

12 Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/ questões 31/01/2022 31/01/2022 

13 
Publicação do Gabarito Definitivo, Notas da Prova 

Escrita/Objetiva e Classificação. 
 03/02/2022 

14 
Prazo de recursos de Notas da Prova Escrita/Objetiva 

(classificação). 
04/02/2022 04/02/2022 

15 

Publicação do Edital do Resultado de Classificação Final, 

Audiência Pública, Publicação do Edital de Homologação do 

Resultado de Classificação Final com os candidatos aprovados por 

cargo 

 07/02/2022 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

01 Operador Escavadeira Hidráulica DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduzir equipamentos especiais sendo no 

momento a Escavadeira Hidráulica, acionando o motor, para posicioná-la 

segundo as necessidades do trabalho; regular a concha para movimentar terra 

e rochas, acionando alavanca de comando para possibilitar sua movimentação; 

manobrar a máquina manipulando os comandos de marcha e direção para 

possibilitar a movimentação da terra; movimentar a concha, acionando as 

alavancas de controle para posicionar o mecanismo segundo as necessidades 

do trabalho; manobrar a máquina, acionando os comandos, para empurrar a 

terra solta ou escavar terra, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície, 

revirar o solo ou deslocar a terra para outro lugar; executar a manutenção da 

máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos reparos, para mantê-la em boas 

condições de funcionamento; movimentar a escavadeira hidráulica acionando 

seus pedais e alavancas de comando de corte, elevação e abertura, para escavar, 

carregar, levantar e descarregar o material; inclusive para fazê-la subir no 

caminhão de transporte, com finalidade de escavar e mover terras, pedras, 

areia, cascalho e materiais análogos; operar o equipamento para abrir canais 

de drenagem, abastecimento de água e outros; operar máquinas para 

aprofundar ou alargar leitos de rios, riachos e córregos ou canal; operar 

máquinas para estender camadas de terra, areia, asfalto ou brita; vistoriar a 

máquina, verificando seu estado geral, o nível de combustível, água, óleo do 

carter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 

funcionamento; zelar pela manutenção da máquina, comunicando falhas e 

solicitando reparos para assegurar seu perfeito estado; recolher a máquina após 

a jornada de trabalho, conduzindo-a à garagem, para permitir a manutenção e 

abastecimento da mesma. Executar outras tarefas afins.  

02 Operador Máquinas DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquinas e/ou equipamentos pesados de 

terraplanagem, que faz movimentação de terra e rochas. DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Conduzir a máquina, acionando o motor, para posicioná-la 

segundo as necessidades do trabalho; regular a altura e inclinação da pá em 

relação ao solo, acionando alavanca de comando para possibilitar sua 

movimentação; manobrar a máquina manipulando os comandos de marcha e 

direção para possibilitar a movimentação da terra; movimentar a lâmina da 

máquina ou a borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle para 

posicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobrar a 

máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as 

partes mais altas e nivelar a superfície, arar, revirar o solo ou deslocar a terra 

para outro lugar; executar a manutenção da máquina, lubrificando-a e 

efetuando pequenos reparos, para mantê-la em boas condições de 

funcionamento; movimentar a pá-escavadeira acionando seus pedais e 

alavancas de comando de corte, elevação e abertura, para escavar, carregar, 

levantar e descarregar o material; operar máquinas montadas sobre rodas ou 

sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba para escavar e mover 

terras, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; operar máquinas de abrir 

canais de drenagem, abastecimento de água e outros; operar máquinas para 

aprofundar ou alargar leitos de rios, riachos e córregos ou canal; operar 

máquinas providas de lâminas para nivelar solos; operar máquinas para 

estender camadas de terra, areia, asfalto ou brita; operar máquina niveladora 

munida de lâmina ou escarificador, movimentando os comandos de marchas, 

direção e operações; vistoriar a máquina, verificando o estado dos pneus, o 
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nível de combustível, água, óleo do carter e testando freios e parte elétrica, 

para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela manutenção 

da máquina, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar seu 

perfeito estado; recolher a máquina após a jornada de trabalho, conduzindo-a 

à garagem, para permitir a manutenção e abastecimento da mesma. Executar 

outras tarefas afins 

03 Lavador e Lubrificador de Veículos DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Lavar e lubrificar veículos automotores, 

sinalizando pontos de lubrificação, selecionando material de limpeza e 

ferramentas para lubrificação, retirando excessos de lubrificantes; obedecer às 

normas de segurança; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, 

quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; participar 

de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu 

superior hierárquico; executar outras atividades afins à sua unidade funcional, 

a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as 

orientações dadas pela sua chefia imediata; manter organizados, limpos e 

conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, sob sua 

responsabilidade. 

04 Operário  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compete-lhe atuar na manutenção e conservação e 

recuperação do patrimônio público. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fazer 

manutenção e conservação de estradas vicinais, retirando a vegetação rasteira 

e entulhos, a fim de melhorar as condições de segurança e trânsito; abrir valas 

no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; construir e reparar cercas 

divisórias, fixando mourões, lançando e prendendo o arame farpado ou liso; 

capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos; executar 

drenagem e limpeza de obra desobstruindo pontos críticos de acúmulo de água 

para evitar a erosão do solo e destruição de estradas; limpar ralos e bocas-de-

lobo; carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais 

indicados; transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e 

ferramentas, de acordo com instruções recebidas; auxiliar no plantio, 

adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação 

de praças, parques e jardins; varrer ruas, praças, parques e jardins do 

Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, 

para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; executar a 

limpeza de terrenos baldios e logradouros públicos, pulverizando inseticidas 

para evitar a proliferação de insetos; abrir picadas, utilizando ferramentas 

manuais, conforme orientação recebida; recolher o lixo, acondicionando-o em 

latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual ou em caminhões 

especiais pertencentes à Prefeitura; limpar, lubrificar e guardar ferramentas, 

equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; 

dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; localizar, com balizas, 

pontos de alinhamentos topográficos; auxiliar no nivelamento de superfícies a 

serem pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; preparar argamassa, 

concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; assentar tubos de 

concreto, sob supervisão, na realização de obras públicas; assentar meios-fios; 

auxiliar na construção de palanques, andaimes, redes de esgoto pluvial e 

cloacal, caixas de redes de inspeção, bocas-de-lobo e outras obras; auxiliar na 

abertura de covas para sepultamento; auxiliar na colocação da urna mortuária 

dentro da cova; Executar outras tarefas afins. 

05 Vigia DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce a vigilância de prédios, logradouros e bens 

públicos, inspecionando suas dependências para evitar danos. DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Manter supervisão sobre depósitos de materiais, pátios, áreas 

abertas, centros de esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde 
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funcionam repartições municipais; fazer ronda diurna e noturna, segundo 

escala de serviço, visando resguardar as dependências de edifícios da 

Prefeitura e de áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras 

vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe 

pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; 

fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios 

municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, 

examinando autorizações, para garantir a segurança do local; zelar pela 

segurança de materiais, veículos e equipamentos postos sob sua guarda; 

controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de 

estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; 

praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos 

municipais, inclusive solicitar a ajuda policial, quando necessária; comunicar 

imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; 

contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e 

solicitando. 

06 Estagiário Nível Superior-Educação DESCRIÇÃO SUMARIA: Estudante da 2ª fase em diante da graduação na 

área da Educação. Estar matriculado e frequentando Curso de Nível Superior, 

em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

07 Estagiário Nível Superior –Administração 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estudante da 2ª fase em diante da graduação na 

área da administrativa, Estar matriculado e frequentando Curso de Nível 

Superior, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

08 Estagiário Nível Superior – Direito DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estudante da 3ª fase em diante da graduação na 

área de Direito. Estar matriculado e frequentando Curso de Nível Superior, em 

instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

09 Estagiário Nível Médio 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estar cursando Ensino Médio. 

10 Monitor Sala Informática 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar de forma criativa e prestativa professores 

e alunos e a comunidade a integrar-se aos recursos tecnológicos, sendo agentes 

facilitador e orientador, viabilizando o projeto de informática na escola, 

cumprindo com os programas voltados a esta área. 

11 Agente Comunitário de Saúde Micro Áreas 

01,02,03,04,05 e 06 
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades 

de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 

SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com 

objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços 

de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob 

supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

12 Agente administrativo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividade que envolve necessidade de contatos 

freqüentes com outros setores da administração e com autoridades de nível 

intermediário, abrangendo execução sob supervisão e orientação diretas, 

administrativas, técnicas e freqüentes, de trabalhos aplicáveis às técnicas de 

pessoal, orçamento, organização e métodos, material, classificação, 

codificação, catalogação e arquivo. DESCRIÇÃO DETALHADA: Redigir 

expedientes sumários, correspondências, pareceres, documentos legais e 

outros significativos para o órgão; atender ao público interno e externo, 

pessoalmente ou por telefone, prestando informações, anotando recados, 

recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; arquivar 

processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 

interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; 

receber, classificar, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o 

cumprimento das normas referentes ao protocolo; encaminhar os processos às 

unidades administrativas competentes e registrar sua tramitação; operar 
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microcomputador, digitando documentos diversos, utilizando programas 

básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem 

como consultar registros; receber e distribuir material solicitado pela unidade 

em que serve, guardando-os em perfeita ordem, e verificar a diminuição do 

estoque, solicitando providências para sua reposição; realizar, sob orientação 

específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas para 

aquisição de material; receber o material dos fornecedores e conferir as 

especificações dos materiais mais complexos, inclusive de qualidade e 

quantidade, com os documentos de entrega; controlar registro de freqüência 

do pessoal, reparar folhas de pagamento, registro de férias e executar outras 

atividades afins; fazer inscrições para cursos de treinamento e outros, seguindo 

instruções impressas, conferindo a documentação recebida e transmitindo 

instruções; agendar entrevistas e reuniões; assistir a reuniões, quando 

solicitado, e elaborar as respectivas atas; elaborar ou colaborar na elaboração 

de relatórios parciais e anuais, gráficos, mapas e quadros demonstrativos das 

atividades atendendo às exigências ou às normas da unidade administrativa; 

averbar, conferir todos os documentos comprobatórios das operações 

realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas 

da administração; preparar relação de cobrança e de pagamentos efetuados 

pela administração, especificando os saldos, para facilitar o controle financeiro 

e escriturar contas correntes diversas; examinar empenhos de despesa e a 

existência de saldos nas dotações orçamentárias. Participar da elaboração ou 

desenvolvimento de estudos, levantamentos, planejamento e implantação de 

serviços e rotinas de trabalho, elaborando programas e pesquisas diversas; 

examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, 

observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento 

do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de 

interesse da administração; zelar pelos equipamentos sob sua guarda, 

comunicando à Chefia imediata a necessidade de consertos e reparos; orientar 

os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe. Executar 

outras tarefas afins. 

13 Inseminador 
Executar serviço de inseminação artificial em bovinos, suínos e outros animais 

14 Técnico agrícola DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência e consultoria técnicas, 

orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, 

comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos 

agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, 

verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-

estrutura. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar a 

produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção 

agropecuária. Disseminar produção orgânica. 

15 Técnico (a) de Enfermagem DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades de nível médio, sob a 

supervisão do enfermeiro, envolvendo a execução de enfermagem relativos a 

observação, cuidado e aplicação de tratamento, bem como a participação de 

programas voltados para a saúde pública, além de outras tarefas inerentes a 

função. 

16 Dentista DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Examinar os dentes e as cavidades bucais, 

utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e 

outras afecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, 

valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, 

para estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, gengival ou 

tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto aos clientes e 

facilitar o tratamento; extrair raízes e dentes, utilizando instrumentos especiais, 

para prevenir infecções mais graves; restaurar cáries dentárias, empregando 

instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, para evitar o agravamento do 

processo e restabelecer a forma e a função do doente; fazer limpeza profilática 

dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar as instalações e focos 

de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando 

incrustações ou coroas protéticas, para completar ou substituir o órgão 
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dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; tratar de afeccções da 

boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para 

promover a conservação dos dentes e gengiva; fazer perícia 

odontoadministrativa, examinando a cavidade bucal dos dentes, afim de 

fornecer atestados para admissão de empregados e serviços, concessão de 

licenças, abono de faltas e outros; fazer perícia odontolegal, examinando a 

cavidade bucal e os dentes, para fornecer laudas, responder a quesitos e dar 

outras informações; registrar os dados coletados, lançando-se em fichas 

individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; aconselhar os clientes 

quanto aos cuidados de higiene, entrevistando-os para orientá-los na proteção 

dos dentes e gengivas; realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e 

de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescrever 

ou administrar medicamentos, determinando via oral ou paranteral, para 

prevenir hemorragia pós-cirurgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e 

dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da 

consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao especialista em ortodontia; 

fazer radiografias dentárias simples e oclusas, para estabelecer diagnóstico dos 

dentes, maxilares e ossos da face, elaborar, juntamente com a equipe de saúde, 

normas técnicas e administrativas para os serviços, consultando documentos 

de outras entidades, para programar a dinâmica da odontologia de saúde 

pública; participar do planejamento, execução e avaliação de programas 

educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes, supervisionando-os e 

observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal 

da comunidade; analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e 

outros serviços, estudando-os e comparando-os afim de traçar, com a equipe 

de saúde, as prioridade no desenvolvimento de programas de higiene oral para 

a comunidade, coordenar, supervisionar, executar e avaliar atividades de 

fluoretização dos dentes ou outras técnicas, fazendo observações diretas e 

analisando relatórios, para desenvolver programas de profilaxia de cárie 

dentária, participar de programas e pesquisas de saúde pública, estudando, 

executando e avaliando planos de adição de flúor na água, sal ou outras 

substâncias de consumo obrigatório, para cooperar na prevenção das afecções 

dentárias, executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes 

à função e/ou determinadas pelos supervisores hierárquicos. Executar outras 

tarefas afins. 

17 Médico Veterinário DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assessoramento técnico aos criadores do 

município, sob o modo de tratar e criar animais; planejar e desenvolver 

campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos 

alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o 

desenvolvimento das criações já existentes no município, bem como a 

implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os 

criadores sobre problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e 

aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária; atestar o estado de 

sanidade de produtos de origem animal; fazer a vacinação anti-rábica em 

animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricionais 

dos animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 

das atividades próprias do cargo e executar tarefas afins, inclusive as editadas 

no respectivo regulamento da profissão. Produzir relatório diário de 

atendimentos. Realizar palestras de orientação, prevenção e capacitação dos 

agricultores e pecuaristas do município. Executar outras tarefas afins. 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto; classe das palavras; substantivo, adjetivo, artigo, 

utilização de consoantes e de vogais; flexão dos adjetivos e dos substantivos em gênero, grau e número; 

pontuação e acentuação gráfica; conjugação de verbos; regência nominal e verbal; concordância nominal e 

verbal; língua padrão ou norma culta; ortografia; morfologia; Semântica; Fonologia; emprego dos pronomes; 

emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e vícios da linguagem; regras gramaticais. Os conteúdos relacionados à 

Língua Portuguesa, assim como os demais, seguirão as normas Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 

2008 (que Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 

1990).  

MATEMÁTICA:  

Raciocínio lógico em regras de três, simples; operações básicas – adição, subtração, multiplicação e divisão; 

cálculos simples diversos; Equações de 1º grau; cálculo de juros simples; Razão e Proporção; Sistema métrico 

decimal; Porcentagem; Sistema Monetário Brasileiro; Expressão Algébrica; progressão aritmética e geométrica; 

cálculo de áreas e volumes, problemas e operações que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes.  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do 

Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, do País e em nível global. Identificação de 

autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado de Santa, segundo os respectivos 

cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 

mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-

administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global, mudanças 

climáticas, geração e fontes de energia, inclusive fontes alternativas.  Atualidades econômicas e políticas, em 

nível local, regional, estadual, nacional e mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para 

o exercício dos cargos em seleção.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Operador Escavadeira Hidráulica: 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio 

corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de 

atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. 

Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do 

lixo; manuseio e uso correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de 

proteção individual, quais são, importância, quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia 

elétrica; Legislação e Operação: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, 

atualização e Legislação Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção, Conservação e 

Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. Utilização dos equipamentos apropriados para cada 

serviço específico. Cuidados necessários na utilização do equipamento com segurança. Utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de 

veículos e máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Conhecimentos 

básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva. 

 

Operador Máquinas: 

Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados 
que devemos tomar. Cuidados no manuseio de energia elétrica. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação: 
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; 
Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; 
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Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; 
Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; 
Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção 
Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; 
Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e 
Transporte de Acidentados. NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; 
Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do 
veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. Operação de tratores, rolos compactadores, carregadeiras, 
escavadeiras, fresadoras, vassouras e outras máquinas similares. Abertura, alargamento e conservação de estradas e vias públicas, 
compactação de solo, abertura de valas. Princípios de manutenção de máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema 
de arrefecimento. Noções básicas de mecânica. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais 
de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. 
Art. 145. Resolução 168/2004 e 789/2020. Estatuto dos Servidores. 

 

Lavador e Lubrificador de Veículos: 

Conhecimentos teóricos e práticos na limpeza de veículos automotores, lavando-os interna e externamente, a 

mão ou por meio de máquinas. Conhecimentos dos tipos de ferramentas, máquinas e equipamentos. Sistemas 

de lavagem e suspensão de veículos. Produtos químicos para limpeza e higiene. Conhecimentos de lubrificação 

de automóveis, caminhões, máquinas, etc. Finalidade da lubrificação, tipos de graxas e óleos lubrificantes. 

Locais de lubrificação de um veículo. Conservação do ambiente de trabalho e equipamentos de lubrificação. 

Equipamentos de proteção individual. Noções de segurança e higiene dos trabalhos inerentes à especialidade. 

Operário: 

Realização de serviços gerais, com utilização de equipamentos e instrumentos de pouca complexidade, nas 

atividades de urbanismo, limpeza pública, limpeza de logradouros e praças, ajardinamento, manutenção e 

conservação de vias públicas; manutenção e conservação e trabalhos de recuperação em rodovias municipais; 

limpeza de bueiros, “bocas-de-lobo”; ações emergenciais na ocorrência de intempéries; ajardinamento; 

ferramental, instrumentos e equipamentos utilizados nas atividades descritas anteriormente; manutenção e 

conservação de prédios e outros próprios públicos municipais; manutenção e conservação de ferramental, 

máquinas e equipamentos da Administração Municipal; conhecimentos sobre normas técnicas e de segurança 

aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo, inclusive acerca dos equipamentos de proteção individual 

(EPI); conhecimentos relacionados à jardinagem (preparo do solo, plantio, espécies, regas etc); podas de arvores 

exóticas e ornamentais em praças, canteiros e vias públicas; limpeza de vias e logradouros públicos; manutenção 

e guarda dos materiais e equipamentos utilizados no exercício do cargo; conhecimentos relacionados à 

necessidade, ao uso e à conservação de manutenção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

conhecimentos básicos inerentes ao respeito e atenção aos colegas de trabalho, às autoridades, aos munícipes; 

conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das 

atribuições do cargo; estatuto dos servidores municipal; outros conhecimentos para a execução das atividades 

pertinentes às características e à especificidade do cargo. 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio 

corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de 

atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. 

Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do 

lixo; manuseio e uso correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção 

individual, quais são, importância, quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica; Noções 

Específicos: Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; uso correto de 

ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; 

Simbologia dos produtos químicos e de perigo; Noções de operação de maquinas simples para limpeza e 

conservação do ambiente; Remoção de lixo e detritos, destino e seleção do lixo.; Nivelamento, Alinhamento, 

Esquadro, Prumada, Unidades de medida, A argamassa, O concreto, Traços, tipos de materiais de construção, 

ferramentas, fundações e acabamentos. 
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Vigia: 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Comportamento 

organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, relações 

humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 

pessoalmente ou através do telefone; Comunicação; Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância. 

Prevenção de acidentes. Primeiros socorros. Procedimentos de combate a incêndios. Procedimentos de Controle 

de entrada e saída de pessoas e veículos. Comunicação de ocorrências (para quem e como – telefones de 

emergência). Termos empregados. Uso de equipamentos de segurança (detectores de metais e outros. Uso de 

comunicadores internos e externos. . Direitos, deveres e proibições aplicáveis ao servidor público previsto no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Noções básicas relacionadas ao exercício das atribuições do 

cargo. Noções básicas de organização, higiene e limpeza no local de trabalho. Uso de equipamentos de Proteção. 

Uso de armas. Noções básicas de segurança pública e primeiros socorros. Ações recomendadas quando da 

ocorrência de eventos de furtos, roubos e depredações do patrimônio público. Conhecimentos básicos inerentes 

à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

LÍNGUA PORTUGUÊSA: Sistema ortográfico vigente; Compreensão e interpretação de frase, palavra ou 

texto; Substantivo; Classificação do substantivo; Letra e fonema; Flexões do substantivo; Determinantes do 

substantivo; Família de palavras; Pronomes: definição; Pronomes substantivos e adjetivos; Pronomes pessoais 

e de tratamento; Sílaba tônica ; Acentuação das proparoxítonas; Adjetivo; Classificação do adjetivo; Flexões 

do adjetivo; Posição do adjetivo; Artigo e numeral; Funções do artigo definido; Flexões do artigo; Classificação 

do numeral; Concordância nominal; Separação de sílabas; Verbo: flexão e concordância; Verbo: modo 

subjuntivo; Verbo: modo imperativo; Acentuação das oxítonas e paroxítonas; Verbo: modos e tempos; Formas 

nominais; Tempos do indicativo; Advérbio e locução adverbial; Preposição e conjunção; Elementos de ligação: 

preposição e conjunção Interjeição; Acentuação dos monossílabos tônicos; Da morfologia à sintaxe; Frase, 

oração e período; Sujeito e predicado; Homonímia; Tipos de sujeito; Concordância verbal; Palavras parônimas; 

Verbos de ligação; Predicativos; Classificação do predicado; Adjunto adnominal; Adjunto adverbial; Aposto e 

vocativo; Figuras de linguagem; de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal; Regência nominal; 

Redundância; Estrutura das palavras; Formação das palavras; Pontuação e acentuação gráfica; Classificação e 

conjugação de verbos; Regência nominal e verbal, regras e exemplos; Concordância nominal e verbal, regras e 

exemplificação; Língua padrão ou norma culta; Morfologia; Uso e emprego dos pronomes; Classificação e 

emprego dos verbos; Sintaxe; Virtudes e vícios da linguagem; Regras gramaticais; Emprego dos elementos de 

coesão textual: pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; Significado de palavras e 

expressões; Ortografia; Semântica; Fonologia; Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos 

escritores, gêneros literários outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 

MATEMÁTICA:  

Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; Equações de 1º e de 2º grau; Cálculo de juros simples 

e juros compostos; Razão e proporção; Resolução de problemas; Progressão aritmética e geométrica; Análise 

combinatória;  Operação com frações; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Matrizes e 

Determinantes; Polinômios; Funções Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e fatoração; Probabilidade; 

Grandezas Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos Notáveis; Números Complexos; Logaritmos; Razão e 

Proporção; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; Orientação espacial e temporal; Problemas e 

operações matemáticas que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. Números: naturais, inteiros, racionais, 

irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações 

e Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação 

geométrica no plano; Grandezas; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, 

tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e 

construção de tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Noções de probabilidade; Polinômios; Produtos notáveis; 

Fatoração; Potencia; Raízes. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos, 

administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado 

de Santa Catarina, do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do 

Estado de Santa Catarina e do Município, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros 
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países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 

históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio 

ambiente, aquecimento global. Conhecimentos relacionados ao meio ambiente, mudanças climáticas, geração 

e fontes de energia, inclusive fontes alternativas. Atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, 

estadual, nacional e mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos 

em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos 

climáticos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Estagiário Nível Superior-Educação: 

Conhecimentos sobre a execução de serviços de auxiliar em atividades administrativas e burocráticas, como 

protocolo e arquivamento de correspondências, comunicados oficiais e de outros documentos administrativos 

ou financeiros; controlar a recepção e expedição de correspondências oficiais; recepção e encaminhamento de 

pessoas nas repartições públicas, operação de máquinas fotocopiadoras e de outros equipamentos de escritório, 

inclusive os de informática; conhecimentos sobre procedimentos elementares de rotinas administrativas, 

conhecimentos relacionados ao atendimento telefônico, recepção e encaminhamento de ligações e mensagens; 

conhecimentos relacionados à guarda e estocagem de materiais e equipamentos de utilização nas funções 

administrativas; conhecimentos, mesmo que elementares sobre normas relacionadas à administração pública; 

conhecimentos sobre normas e relacionamento os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos sobre normas e postura no ambiente de trabalho; outros 

conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade das atividades 

desenvolvidas. 

Estagiário Nível Superior –Administração: 

Conhecimentos sobre a execução de serviços de auxiliar em atividades administrativas e burocráticas, como 

protocolo e arquivamento de correspondências, comunicados oficiais e de outros documentos administrativos 

ou financeiros; controlar a recepção e expedição de correspondências oficiais; recepção e encaminhamento de 

pessoas nas repartições públicas, operação de máquinas fotocopiadoras e de outros equipamentos de escritório, 

inclusive os de informática; conhecimentos sobre procedimentos elementares de rotinas administrativas, 

conhecimentos relacionados ao atendimento telefônico, recepção e encaminhamento de ligações e mensagens; 

conhecimentos relacionados à guarda e estocagem de materiais e equipamentos de utilização nas funções 

administrativas; conhecimentos, mesmo que elementares sobre normas relacionadas à administração pública; 

conhecimentos sobre normas e relacionamento os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos sobre normas e postura no ambiente de trabalho; outros 

conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade das atividades 

desenvolvidas. 

Estagiário Nível Superior – Direito: 

Conhecimentos sobre a execução de serviços de auxiliar em atividades administrativas e burocráticas, como 

protocolo e arquivamento de correspondências, comunicados oficiais e de outros documentos administrativos 

ou financeiros; controlar a recepção e expedição de correspondências oficiais; recepção e encaminhamento de 

pessoas nas repartições públicas, operação de máquinas fotocopiadoras e de outros equipamentos de escritório, 

inclusive os de informática; conhecimentos sobre procedimentos elementares de rotinas administrativas, 

conhecimentos relacionados ao atendimento telefônico, recepção e encaminhamento de ligações e mensagens; 

conhecimentos relacionados à guarda e estocagem de materiais e equipamentos de utilização nas funções 

administrativas; conhecimentos, mesmo que elementares sobre normas relacionadas à administração pública; 

conhecimentos sobre normas e relacionamento os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos sobre normas e postura no ambiente de trabalho; outros 

conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade das atividades 

desenvolvidas. 

Estagiário Nível Médio: 

Conhecimentos sobre a execução de serviços de auxiliar em atividades administrativas e burocráticas, como 

protocolo e arquivamento de correspondências, comunicados oficiais e de outros documentos administrativos 
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ou financeiros; controlar a recepção e expedição de correspondências oficiais; recepção e encaminhamento de 

pessoas nas repartições públicas, operação de máquinas fotocopiadoras e de outros equipamentos de escritório, 

inclusive os de informática; conhecimentos sobre procedimentos elementares de rotinas administrativas, 

conhecimentos relacionados ao atendimento telefônico, recepção e encaminhamento de ligações e mensagens; 

conhecimentos relacionados à guarda e estocagem de materiais e equipamentos de utilização nas funções 

administrativas; conhecimentos, mesmo que elementares sobre normas relacionadas à administração pública; 

conhecimentos sobre normas e relacionamento os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos sobre normas e postura no ambiente de trabalho; outros 

conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade das atividades 

desenvolvidas. 

Monitor Sala Informática: 

Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho. Trabalho com 

pasta e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação e cópia de arquivos e pastas; criação e 

exclusão de arquivos e pastas. Configurações Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, 

aparência, segundo plano, protetor de tela. Windows Explorer. Área de trabalho, barras de ferramentas, botões 

e menus do WORD; Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento 

horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc), 

organização do texto em listas e colunas, tabelas, estilos e modelos, cabeçalhos e rodapés, configuração de 

página. EXCEL: Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do EXCEL, deslocamento do cursor 

na planilha, seleção de células, linhas e colunas; Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, 

referência absoluta e relativa, principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de 

texto. Formatação de planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões, edição da planilha: operações de 

copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc, classificação de dados nas planilhas, gráficos. Conceitos Básicos de 

Sistemas de Informações; Computadores: organização e arquitetura de computadores, componentes de um 

computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores, compiladores e 

interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas 

Operacionais: funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de 

arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; 

sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de 

proteção, segurança e integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de 

transações; controle de concorrência; conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de 

páginas; Conceitos de Orientação a Objetos: linguagens orientadas a objetos, modularização, correção e testes 

de programas; programação estruturada e programação orientada a objetos; Ambientes e ferramentas de 

desenvolvimento; Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de trabalho. 

Agente Comunitário de Saúde: 

Conhecimentos básicos sobre a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde; Ações de saneamento e de prevenção às moléstias; 
Prevenção e correção das condições e riscos à saúde da população; Conhecimento acerca da estratégia de Saúde da Família – ESF e 
da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; Campanhas de vacinação e de imunização e sobre outras ações e serviços 
de saúde pública, além de conhecimento da legislação aplicável aos servidores públicos Municipais. Normas de saúde pública, 
emanadas por colegiados específicos ou por órgãos governamentais de saúde, quando pertinentes à ação dos Agentes Comunitários 
de Saúde – PACS e à estratégia de Saúde da Família – ESF.  Normas aplicáveis a operacionalização da estratégia de Saúde da Família 
e de Agentes Comunitários de Saúde; Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação; Conhecimentos sobre regras e 
relacionamento interpessoal e social no ambiente de trabalho; Conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre 
eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos acerca da abordagem nas visitas domiciliares e no relacionamento com 
as pessoas, as famílias e as comunidades da microárea de atuação; Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto 
de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- BRASIL. Conhecimentos básicos e elementares relativos à Constituição Federal, especialmente artigos 196 a 198 (SEÇÃO II DA 
SAÚDE), Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 (Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição e outros); 
- BRASIL. Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional de Atenção Básica (do Ministério da Saúde); 
- 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 e dá outras providências. 

Agente administrativo: 

Conhecimentos básico de normas de direito administrativo, especialmente as constitucionais relacionadas à Administração Pública; 
legislação e operacionalização de recursos humanos na administração pública – definições de agentes públicos, agentes políticos, 
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servidores empregados públicos, distinção entre cargo, função e emprego público; formas e modalidade de provimento de cargos e 
funções na Administração Pública; formas e espécies de remuneração, sua fixação e revisão geral anual; estágio probatório; princípios 
constitucionais aplicados à Administração pública, definições, aplicação compulsória; patrimônio público municipal, conservação, 
inventário e manutenção; conhecimento de outra legislação aplicável à Administração Pública; noções sobre a elaboração de normas 
públicas e do processo administrativo municipal; Índices e limites com gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino (educação) 
e em ações e sérvios públicos de saúde; redação de correspondências e atos administrativos e outras atividades administrativas junto 
aos diversos órgãos da Administração Municipal; normas de redação oficial, seguindo as regras do Manual de Redação da Presidência 
da República do Brasil (manual atualizado em 2018: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-
presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf); normas de tratamento em comunicações oficiais; Manter-se informado acerca da 
legislação municipal vigente; conhecimentos acerca do relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades 
municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; 
outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo. Conhecimentos gerais 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal, Estatuto dos Servidores.. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
 - BRASIL. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações (normas relacionadas às licitações e aos contratos 
administrativos) 
- BRASIL. Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações - Modalidade de licitação denominada pregão; 
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações (normas de responsabilidade fiscal); 
- BRASIL. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas alterações (concessão de bens e serviços públicos); 
- BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e alterações - Direitos do consumidor (Código de Defesa do Consumidor); 

Inseminador: 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Comportamento 

organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, relações 

humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 

pessoalmente ou através do telefone; Comunicação; Noções Específicos: Histórico da Inseminação; Vantagens 

e limitações da Inseminação; Normas para implantação de um posto ou serviço de Inseminação; Criador ( 

conhecimento e conscientização); Assistência Técnica; Manejo; Nutrição; Sanidade; Instalações; Seleção 

(Zootécnica e Ginecológica); Sêmen: descongelamento, conservação e manipulação; Botijão: cuidados, 

transporte, conservação e manipulação; Conhecimento e manipulação de materiais utilizados no I.A; Práticas de 

higiene animal, local e de material; Noções de anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor da fêmea bovina; 

Reconhecimento e fixação do colo uterino ou cérvix em vacas; Cio: observação, detecção, melhor momento 

para inseminar; sincronizadores; Cateterismo cervical ou passagem de colo em vacas. . Noções de ética e 

cidadania, . Noções de primeiros socorros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Regras do Edital do 

Concurso 001/2011. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Pouso Redondo, referente as atribuições, direitos e 

deveres do funcionalismo público e outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 

 

Técnico agrícola: 

Conhecimentos relacionados à formação e à atuação técnico profissional; conhecimentos relacionados à 

legislação, notadamente às disposições da Lei Orgânica do Município; Lei da Política Agrícola Nacional – 

Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991; Código Florestal Brasileiro – Lei federal nº LEI Nº 12.651, DE 

25 DE MAIO DE 2012; Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, pragas, doenças e tratamento 

Fitossanitário das seguintes explorações:fruticultura, horticultura, milho, feijão, soja. Extensão rural: Conceitos; 

Linhas de extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas, Noções de comunicação 

rural. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e 

drenagem; Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; 

Mecanização Agrícola; C a l a g e m e Adubação. Sócio econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação 

do crédito rural; Seguro Rural: Cultura segurada, sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias. Produção, 

preparo e conservação de sementes e mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das sementes; 

Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa. Produção 

animal: Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem. Horticultura. 

Construções Rurais, Controle de Doenças, Controle de Pragas, Sistemas de Produção Ornamentais, Manejo 

Integrado Plantas Daninhas, Administração do Agronegócio, Gestão Ambiental, Manejo e Conservação do 

Solo, Extensão e Comunicação Rural, Tecnologia Agroindustrial. Fomento ao trabalho de 

associativismo; assistência técnica e extensão rural; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 

do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais; conhecimentos 

básicos inerentes à área de atuação; Código de Ética e normas que regulamentam o exercício profissional. 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
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Conhecimentos sobre o gerenciamento da propriedade agrícola, preservação e melhoria do meio ambiente, uso 

de agrotóxicos, práticas naturais de controle de pragas e doenças; elaboração de projetos 

técnicos e de viabilidade econômico-financeira para custeio e investimentos nas propriedades agrícolas; 

pesquisa agropecuária; planejamento agrícola; armazenamento e forma de produção da produção agrícola. 

Técnico (a) de Enfermagem: 

Conteúdos: Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção); Instrumentos 

cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto 

contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; 

Atribuições na saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: Princípios 

básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem; 

Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; 

Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos 

(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na 

aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para 

exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem 

médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 

pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada 

cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 

queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 

doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-

natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento 

e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde 

Pública: Processo saúde - doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do 

adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Conhecimentos 

básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; 

Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 

da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias. Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar (Lei nº 9431, de 6 de janeiro de 1997). Conhecimentos inerentes ao ESF-Estratégia Saúde 

da Família. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, 

do serviço público municipal. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 

emprego público, do serviço público municipal, Estatuto dos Servidores. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 

- BRASIL. Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) e suas respectivas Emendas 

Constitucionais; 

- BRASIL. Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Lei 8.142/1990); 

- BRASIL. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996: link: 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm; 

- BRASIL. Resolução - RDC Nº 351, de 20 de março de 2020 (Atualização do Anexo I (Listas de Substâncias 

Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 

de maio de 1998, e dá outras providências. Link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm)  

- BRASIL. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001;  

- BRASIL. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 

NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUÊSA: Sistema ortográfico vigente; Compreensão e interpretação de frase, palavra ou 

texto; Substantivo; Classificação do substantivo; Letra e fonema; Flexões do substantivo; Determinantes do 

substantivo; Família de palavras; Pronomes: definição; Pronomes substantivos e adjetivos; Pronomes pessoais 

e de tratamento; Sílaba tônica ; Acentuação das proparoxítonas; Adjetivo; Classificação do adjetivo; Flexões 

do adjetivo; Posição do adjetivo; Artigo e numeral; Funções do artigo definido; Flexões do artigo; Classificação 

do numeral; Concordância nominal; Separação de sílabas; Verbo: flexão e concordância; Verbo: modo 

subjuntivo; Verbo: modo imperativo; Acentuação das oxítonas e paroxítonas; Verbo: modos e tempos; Formas 

nominais; Tempos do indicativo; Advérbio e locução adverbial; Preposição e conjunção; Elementos de ligação: 

preposição e conjunção Interjeição; Acentuação dos monossílabos tônicos; Da morfologia à sintaxe; Frase, 

oração e período; Sujeito e predicado; Homonímia; Tipos de sujeito; Concordância verbal; Palavras parônimas; 

Verbos de ligação; Predicativos; Classificação do predicado; Adjunto adnominal; Adjunto adverbial; Aposto e 
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vocativo; Figuras de linguagem; de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal; Regência nominal; 

Redundância; Estrutura das palavras; Formação das palavras; Pontuação e acentuação gráfica; Classificação e 

conjugação de verbos; Regência nominal e verbal, regras e exemplos; Concordância nominal e verbal, regras e 

exemplificação; Língua padrão ou norma culta; Morfologia; Uso e emprego dos pronomes; Classificação e 

emprego dos verbos; Sintaxe; Virtudes e vícios da linguagem; Regras gramaticais; Emprego dos elementos de 

coesão textual: pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; Significado de palavras e 

expressões; Ortografia; Semântica; Fonologia; Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos 

escritores, gêneros literários outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 

MATEMÁTICA:  

Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; Equações de 1º e de 2º grau; Cálculo de juros simples 

e juros compostos; Razão e proporção; Resolução de problemas; Progressão aritmética e geométrica; Análise 

combinatória;  Operação com frações; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Matrizes e 

Determinantes; Polinômios; Funções Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e fatoração; Probabilidade; 

Grandezas Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos Notáveis; Números Complexos; Logaritmos; Razão e 

Proporção; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; Orientação espacial e temporal; Problemas e 

operações matemáticas que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. Números: naturais, inteiros, racionais, 

irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações 

e Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação 

geométrica no plano; Grandezas; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, 

tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e 

construção de tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Noções de probabilidade; Polinômios; Produtos notáveis; 

Fatoração; Potencia; Raízes. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos, 

administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado 

de Santa Catarina, do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do 

Estado de Santa Catarina e do Município, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros 

países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 

históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio 

ambiente, aquecimento global. Conhecimentos relacionados ao meio ambiente, mudanças climáticas, geração 

e fontes de energia, inclusive fontes alternativas. Atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, 

estadual, nacional e mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos 

em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos 

climáticos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Dentista: 

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 
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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. 

Médico Veterinário: 

Anatomia, fisiologia e clínica médico veterinária dos animais de interesse comercial e de produção de alimentos. 

Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: Programas de Autocontrole, Boas Práticas de 

Fabricação –BPF, 

Procedimento Padrão de Higiene Operacional – PPOH e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – 

APPCC. Análises microbiológicas e físico-química de produtos de origem animal. Tecnologia de Produtos de 

origem animal. Doenças transmitidas por alimentos. Defesa Sanitária Animal: prevenção, controle e 

diagnóstico, clínico e laboratorial, das principais doenças que afetam o comércio e a saúde humana e animal. 

Doenças de notificação obrigatória. Conhecimentos 

básicos em epidemiologia, análise de riscos e bioestatística. Desenvolvimento de programas sanitários. Inspeção 

industrial e higiênico sanitária destinados a alimentação animal. Análises de resíduos e contaminantes, 

microbiológicas e físico-químicas de produtos destinados a ruminantes e monogástricos. Inspeção de Produtos 

de uso veterinário: Farmacologia. Inspeção de produtos de origem animal. Produção Animal: técnicas de 

criação, manejo reprodutivo, alimentação, nutrição e melhoramento genético de animais domésticos (equinos, 

bovinos, caprinos, ovinos e suínos). Defesa animal: diagnóstico, prevenção e controle. Clínica médica e 

cirúrgica: diagnósticos, prognósticos e tratamentos de animais domésticos (equinos, 

bovinos, caprinos, ovinos e suínos). Anestesia e analgesia de animais domésticos (equinos, bovinos, caprinos, 

ovinos e suínos). Doenças infectocontagiosas e parasitárias dos animais domésticos (equinos, bovinos, caprinos, 

ovinos e suínos). 

Patologia: técnicas de eutanásia, necropsia e colheita de amostras biológicas para exames laboratoriais em 

animais domésticos (equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos). Controle micro-biológico, físicoquímico e 

sanitário dos produtos alimentares de origem animal. Controle dos manipuladores de alimentos. Inspeção 

sanitária em animais e estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal. Ações básicas de 

vigilância ambiental em saúde. Zoonoses de interesse à saúde pública. Epidemiologia dos surtos alimentares. 

Legislação sanitária do Estado de Santa Catarina. Ética e Legislação profissional. Conhecimentos gerais 

inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 

LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 

- BRASIL. Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950 e suas alterações. Sobre Inspeção Animal: na integra; 

- BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 (e alterações posteriores). Regulamenta a Lei nº 1.283, 

de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal. (TITULO I (CAP I e II) / TITULO II (CAP I). Disponível 

em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9013.htm  

- BRASIL. Instrução normativa no 50, de 24 de setembro de 2013. Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-

vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/legislacao-

suideos/2013IN50de24desetembrode.pdf/@@download/file/2013in50de24desetembrode.pdf.  

- BRASIL. Lei Nº 5.517/1968. - Dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos 

Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9013.htm
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/legislacao-suideos/2013IN50de24desetembrode.pdf/@@download/file/2013in50de24desetembrode.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/legislacao-suideos/2013IN50de24desetembrode.pdf/@@download/file/2013in50de24desetembrode.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/legislacao-suideos/2013IN50de24desetembrode.pdf/@@download/file/2013in50de24desetembrode.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm
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- BRASIL. Resolução Nº 1138/2016 - Aprova o Código de Ética do Médico Veterinário. Disponível em: 

http://www3.cfmv.gov.br/portal/public/lei/index/id/508   

 

  

http://www3.cfmv.gov.br/portal/public/lei/index/id/508
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ANEXO IV 

PROVA PRÁTICA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

a) Motorista 

ITEM QUESITOS DE AVALIAÇÃO  
PESO 

MÁXIMO 
NOTA 

01 
Verificação das condições mecânicas, elétricas e hidráulicas, da máquina, antes do início da 

Operação. 
20,00  

02 
Verificação da existência e funcionamento de equipamentos e acessórios obrigatórios em 

Máquinas Rodoviárias ou Agrícolas, e ou veículo inclusive dos equipamentos de proteção 

individual. 

20,00  

03 
Conferência dos hodômetros e dos instrumentos de navegação e de controle de pressão, 

combustíveis, óleos e temperatura. 
20,00  

04 Início de operação/Direção – partida e “arranque”. 
20,00  

05 
Observância às regras do Código de Trânsito Brasileiro, na utilização de máquinas agrícolas, 

rodoviárias, e veículos em trânsito ou em serviço nas rodovias.  
20,00  

06 Habilidade para Operação. 20,00  

07 
Observância às condições de segurança pessoal, de terceiros e da máquina/veículo durante a 

operação. 
20,00  

08 Observância à capacidade operacional e das condições técnicas da máquina/Veículo. 
20,00  

09 Atendimento com obediência aos serviços solicitados pelo instrutor 
20,00  

10 Estacionamento 20,00  

 SOMA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS 200,00  

 NOTA DA PROVA PRÁTICA (soma dos itens)   

 


