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EDITAL Nº 030/2022 DE PROCESSO SELETIVO (ADM) 

 

Abre inscrições e define normas para o Processo Seletivo 

destinado a preenchimento de vagas para os cargos de caráter 

temporário, constantes no Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Videira, Santa Catarina, e dá outras providências. 

 

O Senhor Dorival Carlos Borga, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Videira, torna público a realização de Processo Seletivo, para 

preenchimento de vagas para os cargos de caráter temporário, constantes no Quadro de Pessoal da 

Administração Municipal. O presente Edital será regido pela legislação em vigor e pelas normas estabelecidas 

neste Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Processo Seletivo será executado sob a responsabilidade do Centro de Estudos UNIASE, localizado na 

Rua Coronel Feddersen, 1587, Sala 301- terceiro piso, centro, município de Taió/SC – CEP 89.190-000, 

Estado de Santa Catarina, tel./fax (47) 3562-2000, endereço eletrônico: 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/; e-mail: candidato@uniase.com.br.   

1.2. A fiscalização e supervisão do Processo Seletivo está a cargo da Comissão Municipal, nomeada por meio 

da Portaria nº 1338/2022. 

1.3. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o cronograma que consta 

divulgado no anexo I deste edital. 

1.4. As publicações serão realizadas, na data prevista, sempre após as 17h, cabendo ao candidato a 

responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados oficiais referentes 

a este Processo Seletivo, divulgados integralmente no endereço eletrônico constante no item 1.7 deste 

edital. 

1.5. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não 

havendo justificativa para o seu descumprimento, e nem para a apresentação de documentos após as 

datas estabelecidas. 

1.6. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, inclusive na data de realização das provas, 

dependendo do número de inscritos, do número de recursos, de intempéries, e por decisão da Comissão 

e do Centro de Estudos UNIASE, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações 

nos meios de divulgação do certame. 

1.7. O Edital do Processo Seletivo, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de inscritos, os 

gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações para provas e todos os demais atos do Processo 

Seletivo, serão publicados no site oficial na Internet: https://portal.uniaseconcursos.com.br/  

1.8. O Edital do Processo Seletivo e demais comunicados também serão publicados no site da Prefeitura 

Municipal de Videira no sítio eletrônico https://www.videira.sc.gov.br/, sendo apenas o Edital e o 

Resultado Final publicados também no site: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br.  

1.9.  Após a homologação do resultado final o site oficial do Processo Seletivo será o da Prefeitura Municipal 

de Videira. 

1.10. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o teor deste Edital. O prazo para encaminhamento de 

impugnações será de 48 (quarenta e oito) horas, imediatamente posteriores à data de publicação deste 

Edital, somente através do site em campo específico.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1FCXM_pt-PTBR955BR955&q=Dorival+Carlos+Borga&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCxOrzRMqUwvecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFXHJL8osS8xRcE4syskvVnDKL0pPBACK7ugKYwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjptICy2r_7AhWpqpUCHZL7DDgQzIcDKAB6BAgWEAE
mailto:concursos@iobv.org.br
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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1.10.1. Cabe ao interessado informar especificamente o(s) item(ns) objeto de impugnação, bem como a 

respectiva motivação, não cabendo recurso administrativo contra decisão da impugnação. 

1.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, comunicados, mensagens 

eletrônicas (e-mails) e demais documentos divulgados e/ou enviados referentes ao presente Processo 

Seletivo. 

1.12. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período, 

contados da publicação do ato de homologação do resultado final do presente edital. 

1.13. Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com a Lei Municipal nº 3.965/21. 
1.13.1. As contratações serão formalizadas mediante contrato administrativo, tendo como regime de pre-

vidência, o Regime Geral de Previdência Social. 
1.13.2. Aplica-se aos contratados, os mesmos deveres, obrigações, proibições e responsabilidades previs-

tos nas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Videira. 
1.14. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das 

condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais 

aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte 

do instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato 

alegar desconhecimento. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO. 
 

2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente Processo Seletivo: 

a) Ter nacionalidade brasileira nato ou naturalizado; 

b) Ser aprovado em todas as etapas deste Processo Seletivo; 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

d) Ter aptidão física e mental, que será verificada por médico do trabalho da administração municipal e dos 

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

e) Quitação eleitoral; 

f) Quitação militar (para o sexo masculino); 

g) Comprovação de inexistência de condenação criminal; 

h) Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 

i) Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos em Lei para o cargo; 

j) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado ―a bem do serviço público, mediante 

decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 

k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite 

acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. 

XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários. 

l) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei e sua regulamentação. 

m) Demais documentos constantes na Lei nº 3965/2021 e os que o Município vier a exigir. 

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

no cargo público será exigida unicamente quando da posse no cargo público.  

2.2.1. A não apresentação, no ato da convocação, de todos os documentos exigidos implicará na 

desclassificação/eliminação do Processo Seletivo e imediata convocação do candidato seguinte na ordem 

de classificação. 

2.3. A aprovação e classificação no presente Processo Seletivo não criam direito à admissão, as convocações 

serão realizadas na medida das necessidades da Prefeitura do Município de Videira e disponibilidades 

orçamentárias. 

3. DO CARGO VAGAS, EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. 
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3.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento temporário conforme cargo, carga horária semanal, número 

de vagas, remuneração mensal, e as exigências específicas a cada cargo, objeto deste Processo Seletivo, 

que se encontram descritos abaixo: 
 

Legenda de abreviações: 

NV =Numero de Vagas CH/S = Carga Horária Semanal TP= Tipo de Prova VTI = Valor Taxa de Inscrição 

 
QUADRO I 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

CARGO NV CH/S 
PRE-REQUISITOS 

HABILITAÇÃO (a comprovar no 
momento da contratação) 

SALÁRIO 
R$ 

TP VTI 

01. Auxiliar de Serviços Gerais  CR 40h Ensino Fundamental Incompleto  1.258,10  Escrita R$ 30,00 

02. Auxiliar Operacional  CR 40h Ensino Fundamental Incompleto  1.258,10  Escrita R$ 30,00 

 

QUADRO II 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 
 

CARGO NV CH/S 
PRE-REQUISITOS 
HABILITAÇÃO (a comprovar no 
momento da contratação) 

SALÁRIO 
R$ 

TP VTI 

03. Agente Administrativo II CR  40h Ensino Médio Completo 3.054,66  Escrita R$ 60,00 

04.  Agente de Trânsito CR 40h 
Ensino Médio Completo e Carteira 
Nacional de Habilitação – Categoria “AB  

3.054,66  Escrita R$ 60,00 

05. Agente Social CR 40h Ensino Médio Completo  1.920,12  Escrita R$ 60,00 

06. Auxiliar Educacional CR 40h Ensino Médio Completo 1.920,12  Escrita R$ 60,00 

07. Fiscal de Posturas CR 40h Ensino Médio Completo  3.054,66  Escrita R$ 60,00 

08. Motorista CR  40h 
Nível Médio Completo e Carteira Nacio-
nal de   Habilitação – Categoria “D”  

2.295,57  
Escrita e/ 

Prática 
R$ 60,00 

09. Técnico de Agrimensura CR 40h Nível Médio - Técnico em Agrimensura  3.054,66  Escrita R$ 60,00 

10. Técnico de Enfermagem CR  40h 
Nível Médio, nos termos da Lei 7.498/86 
e alterações posteriores  

2.508,43  Escrita R$ 60,00 

11. Técnico de Saúde Bucal CR  40h 
Técnico em Higiene Dental e Registro no 
Conselho Regional de Odontologia  

2.341,62  Escrita R$ 60,00 

12. Técnico em Radiologia CR 40h 

Ensino Médio e Formação Profissional 
mínima de Nível Técnico em Radiologia, 
nos termos das Leis 7.394/85, 10.508/02 
e alterações  

2.341,62  Escrita R$ 60,00 

13. Técnico em Segurança do 
Trabalho 

CR 40h 

Ensino Médio Completo, Curso de 
Técnico em Segurança do Trabalho 
reconhecido pelo MEC; possuir registro 
no Ministério do Trabalho; Registro no 
Conselho Regional de Classe  

3.054,66  Escrita R$ 60,00 

14. Técnico em Vigilância Sa-
nitária 

CR 40h 
Nível Médio - Técnico em Vigilância 
Sanitária  

3.054,66  Escrita R$ 60,00 
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QUADRO III 
ENSINO SUPERIOR 

 

CARGO NV CH/S 
PRE-REQUISITOS 
HABILITAÇÃO (a comprovar no 
momento da contratação) 

SALÁRIO 
R$ 

TP VTI 

 
15. Analista de Atividades Turísti-

cas e Culturais  
CR 40h 

Nível Superior em uma das seguin-
tes áreas: Turismo e Hotelaria, His-
tória  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

16. Analista de Nível Superior  CR 40h 

Nível Superior em uma das seguin-
tes áreas: Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Economia, Com-
putação e Gestão Pública  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

17. Arquiteto e Urbanista  CR 40h 
Nível Superior em Arquitetura e Ur-
banismo com registro no CAU  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

18. Assistente Social  CR 40h Nível Superior em Serviço Social  5.042,89 Escrita R$ 80,00 

19. Bioquímico Farmacêutico  CR 40h 
Nível Superior em Bioquímica e/ou 
Farmácia  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

20. Contador CR 40h 
Nível Superior em Ciências Contá-
beis com registro no CRC  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

21. Enfermeiro  CR 40h 
Nível Superior em Enfermagem, 
com registro no COFEN  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

22. Engenheiro Agrimensor CR 40h 
Nível Superior em Engenharia de 
Agrimensura com registro no CREA  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

23. Engenheiro Civil  CR 40h 
Graduação em Engenharia Civil 
com registro no CREA.  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

24. Engenheiro Eletricista  CR 40h 
Nível Superior em Engenharia Elé-
trica  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

25. Engenheiro Sanitarista e Ambi-
ental  

CR 40h 
Nível Superior em Engenharia Sani-
tária com registro no CREA  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

26. Farmacêutico  CR 40h 
Nível Superior em Farmácia com re-
gistro no respectivo órgão de classe  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

27. Fiscal de Obras  CR 40h 
Graduação em Engenharia Civil 
com registro no CREA  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

28. Fiscal de Tributos Municipal  CR 40h 

Nível Superior em uma das seguin-
tes áreas: Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas e 
Direito  

6.038,96 Escrita R$ 80,00 

29. Fisioterapeuta  CR 30h 
Nível Superior em Fisioterapia, com 
registro no COFFITO  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

30. Fonoaudiólogo  CR 40h 
Nível Superior em Fonoaudiologia, 
com registro no CFFA  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

31. Instrutor de Dança CR 40h 
Nível Superior em Educação Física 
com registro no CREF  
 

3.054,66 Escrita R$ 80,00 

32. Médico  CR 40h 
Nível Superior em Medicina com 
registro no respectivo órgão de 
classe  

22.304,11 Escrita R$ 80,00 

33. Médico Cardiologista  CR 20h 
Nível Superior em Medicina com 
especialização em cardiologia e re-
gistro no respectivo órgão de classe  

12.745,19 Escrita R$ 80,00 

34. Médico Ginecologista Obstetra  CR 20h 

Nível Superior em Medicina com 
especialização em ginecologia e 
obstetrícia e registro no respectivo 
órgão de classe  
 

12.745,19 Escrita R$ 80,00 
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CARGO NV CH/S 
PRE-REQUISITOS 
HABILITAÇÃO (a comprovar no 
momento da contratação) 

SALÁRIO 
R$ 

TP VTI 

35. Médico Pediatra  CR 20h 
Nível Superior em Medicina com 
especialização em pediatria e regis-
tro no respectivo órgão de classe  

12.745,19 Escrita R$ 80,00 

36. Médico Perito  CR 20h 

Nível Superior em Medicina com 
especialização em medicina do tra-
balho e registro no respectivo ór-
gão de classe  

12.745,19 Escrita R$ 80,00 

37. Médico Psiquiatra  CR 10h 
Nível Superior em Medicina com 
especialização em psiquiatria e re-
gistro no respectivo órgão de classe  

6.372,55 Escrita R$ 80,00 

38. Nutricionista  CR 40h 
Nível Superior em Nutrição, com 
registro no CFN  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

39. Odontólogo  CR 40h 
Nível Superior em Odontologia com 
registro no respectivo órgão de 
classe  

7.758,27 Escrita R$ 80,00 

40. Procurador Municipal  CR 40h 
Nível Superior em Direito com re-
gistro na OAB  

7.758,27 Escrita R$ 80,00 

41. Psicólogo  CR 40h Nível Superior em Psicologia  5.042,89 Escrita R$ 80,00 

42. Terapeuta Ocupacional  CR 30h 
Nível Superior em Terapia Ocupaci-
onal  

5.042,89 Escrita R$ 80,00 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler e conhecer o edital e certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos.  

4.2 Ao se inscrever o candidato concorda com os termos deste edital. 

4.3 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 

das condições estabelecidas neste Edital. 

4.4 A participação no Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas 

condições estabelecidas neste edital. 

4.5 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste 

Edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e 

processados de forma a possibilitar a efetiva execução do Processo Seletivo com a aplicação dos critérios 

de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seu(s) nome(s), número de inscrição, 

data de nascimento, notas e resultados preliminares e finais, recursos e o envio de comunicados por 

WhatsApp, SMS (Short Message Service) ou e-mail cadastrados através da ficha de inscrição eletrônica, 

pelo Centro de Estudos UNIASE  e,  pela Prefeitura, em observância aos princípios da publicidade e da 

transparência que regem a Administração Pública e nos termos do Decreto n. 48.237, de 22 de julho de 

2021 que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais – LGPD, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo). 

4.6 Homologado o presente Processo Seletivo, os dados pessoais dos candidatos serão repassados ao 

município, que será responsável pelas etapas posteriores, bem como atentar para cumprir a LGPD em 

vigor. 

4.6 A inscrição poderá somente ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/, no período estabelecido no cronograma de atividades anexo I 

deste edital. 

4.7 Ao candidato é permitido realizar uma única inscrição neste edital. 
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4.8 O candidato, isento ou não, que realizar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última 

inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga ou isenta.  

4.9 Para efetivar a sua inscrição pela internet é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), 

sendo que o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Cadastrar-se no portal https://portal.uniaseconcursos.com.br/, criando uma senha de acesso para a 

área do candidato (guarde bem essa senha, pois será útil em todos os acessos futuros). 

b) Preencher o Requerimento de Inscrição, conferindo os dados informados e enviá-lo pela internet, 

imprimindo uma cópia que deve ficar em seu poder. 

c) Acessar o endereço eletrônico https://portal.uniaseconcursos.com.br/ , na página inicial clique em 

“Concursos e Processos Seletivos”, em seguida em “inscrições abertas”, selecionar o município de 

Videira Edital 030/2022 e clicar em “realizar inscrições”, digite seu CPF e informe os dados solicitados. 

d) Baixar e Ler atentamente o edital completo, inteirando-se das condições do certame e certificando-

se de que preenche todas as condições exigidas. 

e)  Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente nas 

agências do banco constante no boleto, diretamente no caixa, até o dia do vencimento estabelecido 

no boleto.  

f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder 

4.10 O Centro de Estudos UNIASE e a Prefeitura de Videira eximem-se de qualquer responsabilidade pela 

eventual indisponibilidade, congestionamento de linhas ou falha dos equipamentos ou acesso à INTERNET. 

4.11 O candidato poderá anular sua inscrição e fazer uma nova, a qualquer tempo, dentro do prazo de inscrição, 

inclusive de inscrição já paga, sendo deferida a última inscrição realizada e paga. 

4.12 Em hipótese alguma será deferida inscrição paga e anulada pelo candidato, devendo o mesmo ao pagar o 

boleto certificar-se de que está pagando a inscrição correta. 

4.13 É de responsabilidade do candidato manter atualizados os endereços, e-mails e números de telefones 

informados. Eventual mudança de endereço, até a data de publicação do resultado final do Processo 

Seletivo, deverá ser atualizada no cadastro on-line do candidato, através da sua área restrita, e deverá ser 

comunicado a UNIASE por correspondência eletrônica (e-mail) enviada para: candidato@uniase.com.br. 

Após a data de publicação do resultado definitivo do Processo Seletivo, deverão ser comunicadas 

diretamente ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Videira. 

4.14 O valor da taxa de inscrição é: 

a) Cargos de Ensino Fundamental é de R$ 30,00 (trinta reais) 

b) Cargos de Ensino Médio é de R$ 60,00 (sessenta reais) 

c) Cargos de Ensino Superior é de R$ 80,00 (oitenta reais) 

4.15 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser realizado mediante a utilização do boleto de pagamento 

disponível no endereço eletrônico https://portal.uniaseconcursos.com.br/ , impresso com o respectivo 

código de barras, até a data de vencimento constante no mesmo. 

4.16 Não serão considerados pagamentos fora do prazo estabelecido no cronograma deste edital, ou seja, fora 

da data de vencimento constante no boleto. 

4.17 Caso o agente bancário aceitar o pagamento de boleto vencido, a inscrição será indeferida, sendo de 

responsabilidade do candidato verificar junto ao agente bancário o motivo de ter aceitado o boleto 

vencido e solicitar a devolução do valor. 

4.18 O Centro de Estudos UNIASE não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, devido vírus 

no computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se a logomarca 

do banco e o número inicial do código de barra são do banco indicado. 

4.19 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
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comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

4.20 Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio, ou pagos após a data de 

vencimento constante no boleto, que é igual à data limite para pagamento, conforme cronograma. 

4.21 No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, na área 

restrita do candidato, desde que dentro do período de inscrição. 

4.22 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 

encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

4.23 Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição 

somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem 

como das regras constantes neste edital, acompanhando as publicações e suas possíveis alterações. 

4.24 A inscrição só será aceita quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de 

inscrição confirmar o respectivo pagamento, sendo canceladas as inscrições cuja taxa de inscrição tenha 

sido paga com cheque sem cobertura ou com qualquer outra irregularidade. 

4.25 Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site do Processo 

Seletivo, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago, 

podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 

4.26 É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou por qualquer outra via não determinada neste edital. 

4.27 O Centro de Estudos UNIASE não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas 

e ou congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência dos dados ou impressão dos documentos solicitados. 

4.28 As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu preenchimento 

incompleto ou de forma indevida. 

4.29 Será nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, faça uso de informação ou documento falso ou 

oculte informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis. 

4.30 No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer tempo, 

mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado posteriormente. 

4.31 O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca 

de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição somente será 

restituído em caso de anulação plena do Processo Seletivo. 

4.32 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional o que poderá 

ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no 

site https://portal.uniaseconcursos.com.br/. 

4.33 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas pela 

autoridade competente. 

4.34  O ato de homologação será divulgado no site do Processo Seletivo no endereço 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e https://www.videira.sc.gov.br/ na data constante do 

cronograma deste edital. No mesmo local e horário será publicada a relação das inscrições indeferidas. 

4.35 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da inscrição, salvo quando da anulação plena do 

Processo Seletivo. 

4.36 Não são admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão ou a substituição dos 

documentos entregues, seja de qualquer das etapas do certame.  

4.37 Para os candidatos que não possuem acesso à rede mundial de computadores (internet), o município 

disponibilizará local para a realização da inscrição no seguinte endereço e horário: Posto de Atendimento: 

Centro de Eventos Vitória - Rua XV de Novembro,115, Centro, Videira – SC - das 13h00min às 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
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17h00min, de segunda a sexta – feira. 
 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

5.1 São isentos da taxa de inscrição no Processo Seletivo, os candidatos que atenderem os requisitos da Lei 

Municipal nº 3.427 de 30 de março de 2017 e Decreto Municipal nº 13.490 de 03 de novembro de 2016.  

5.1.1 Para os doadores de sangue: Inserir através de upload (subir/anexar para a internet) documento 

expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado ao ato de inscrição.   O candidato deverá 

comprovar ter doado sangue aos menos duas vezes no período 12 (doze) meses anteriores da inscrição 

do Processo Seletivo.   

5.1.2 Para os doadores de Medula Óssea: Inserir através de upload (subir/anexar para a internet) compro-

vante de sua inscrição no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea e/ou declaração 

expedida por órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município, hemocen-

tros e nos bancos de sangue dos hospitais, devidamente atualizado.  

5.1.2.1 O candidato que enviar documentos desatualizado terá seu pedido indeferido. 

5.1.3 Para os candidatos voluntariados da Justiça Eleitoral. 

5.1.3.1 O candidato deverá comprovar, por meio de certidão expedida pela Justiça Eleitoral atuação, por no 

mínimo 2 eventos, à serviço do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - 36ª Zona 

Eleitoral – Videira (SC), com validade de 4 anos a contar da atuação; 

5.1.3.2 Para fins de comprovação do serviço prestado o candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, com-

provante expedido pela Justiça, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno 

e a data da eleição e/ou as datas em que prestou serviço. 

5.1.4 Para os candidatos inscritos no CADÚNICO ou não possuir renda. 

5.1.4.1 Para o candidato inscrito no CADUNICO Inserir o número do NIS no campo especifico.  

5.1.4.2 Só serão deferidas inscrições cujo o NIS corresponder ao candidato. 

5.3 Caso o candidato não esteja inscrito no CADúnico mas que esteja enquadrado na condição de não possuir 

renda deverá comprovar essa condição com os seguintes documentos: 

a) I- Cópia da folha de identificação e de todos as folhas relativas aos contratos de trabalho da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

b) II- Declaração firmada, de que não é detentor de cargo público e; 

c) III- declaração firmada, de que não possui outra fonte de renda. 

5.4 Ao fazer upload dos comprovantes o candidato declara sob as penas da lei que os documentos anexados são 

cópias fiéis do documento original. 

5.5 O candidato está ciente das informações prestadas. Incorrendo em falsas declarações será aplicado 

sanções penais e penalidades administrativas previstas no art. 2.º da Lei n.º 13.656/2018. 

5.6 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento deferido terá sua inscrição validada, não de-

vendo pagar o boleto da taxa de inscrição. 

5.7 Sendo indeferido o pedido de isenção, restará ao candidato pagamento da inscrição até o último dia de 

inscrições.  

5.8 Os despachos aos pedidos de isenção da taxa de inscrição serão publicados na data constante do crono-

grama deste edital. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/189335554/artigo-2-da-lei-n-13656-de-30-de-abril-de-2018
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/572567063/lei-13656-18
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6. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1     Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de inscrever-se neste Processo Seletivo, para o cargo 

cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possua, sendo a elas reservadas 5% (cinco por 

cento) das vagas, de acordo com o art. 37, Inciso VIII da Constituição Federal. 

6.2      O primeiro candidato classificado no cargo como pessoa com deficiência será convocado para ocupar a 

10ª (décima) vaga que vier a surgir para o cargo que concorreu, enquanto os demais serão convocados a 

cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas. 

6.3 Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, as 

mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e classificados. 

6.4 Os termos da Lei Estadual nº.17.292, de 19 de outubro de 2017, considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em 

igualdade de condições, inserida nas seguintes categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções. 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil 

hertz), e 3.000 Hz (três mil hertz); 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (cinco centésimos) no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (três 

décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 

a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta 

graus); ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. De acordo com o Decreto 

2874/2009, a visão monocular é considerada como deficiência para reserva de vagas. 

d) Deficiência intelectual: origina-se antes da idade de 18 (dezoito) anos e é caracterizada por limitações 

significativas, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, que 

abrangem muitas habilidades sociais cotidianas e práticas; 

e) Transtorno do Espectro Autista; 

f) A ostomia e o nanismo (nos termos do Decreto 2874/2009). 

g) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

6.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, 

do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

6.6 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 

a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 

b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie 

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

Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

6.7 Fazer upload (subir/anexar para internet) Anexo IV do edital que consiste no requerimento solicitando a 

vaga para deficiente e descrevendo detalhadamente o tipo de atendimento especial que necessita no dia 

da prova. 
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6.8 Ao fazer upload dos documentos o candidato declara que as cópias inseridas são cópias fiéis do documento 

original. 

6.9 O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Centro de ESTUDOS 

UNIASE e a Prefeitura Municipal de Videira NÃO se responsabilizam por qualquer tipo de problema que 

impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 

6.10 A documentação enviada terá validade somente para esse edital de Processo Seletivo, para outros editais 

do município deverá ser enviada novamente a documentação e não serão devolvidos, assim como não 

serão fornecidas cópias dessa documentação. 

6.11 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, 

não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito 

à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição 

online. 

6.12 Os candidatos que se declararam no ato de inscrição com deficiência e que não atenderem plenamente a 

todas as exigências dispostas no presente edital, terão suas inscrições para as vagas reservadas indeferidas, 

passando a figurar unicamente na classificação geral dos candidatos. 

6.13 O candidato com deficiência que necessitar de condição especial (local de fácil acessibilidade, tempo 

adicional, uso de aparelhos de audição, ledor, prova com fonte ampliada e etc.), para a realização das 

provas deverá apresentar requerimento (anexo IV) desta solicitação, até data constante no cronograma, 

nos meios já informados, anexando ao requerimento laudo médico por especialista da área de sua 

deficiência, comprovando essa necessidade. 

6.14 As solicitações de condições especiais serão atendidas respeitadas a legalidade e a razoabilidade. No caso 

de uso de equipamentos especiais, estes deverão ser obtidos pelo candidato e apresentados 

antecipadamente ao fiscal de sala e ou coordenador do local de provas. 

6.15 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, no horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 

6.16 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

aposentadoria. 

6.17 Será excluído do Processo Seletivo o candidato aprovado para uma das vagas as pessoas com deficiência 

(PCD) que: 

a) Não comparecer, chegar atrasado ou não apresentar a documentação e ou exames solicitados para a 

avaliação do médico do trabalho da administração municipal de Videira. 

b) Cuja deficiência informada no requerimento de Inscrição não seja constatada pelo médico do trabalho 

da administração municipal de Videira ou não seja compatível com o exercício do cargo. 

6.18 Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da inscrição, não 

declarar essa condição. 

6.19    Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do item “6”, submeter-se-ão, QUANDO 
NOMEADOS, a exame pelo médico do trabalho da administração municipal de Videira, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência, capacitando-o ou não para o exercício do 
cargo. 

6.20   Os candidatos com deficiência aprovados e classificados, serão convocados para efeito de contratação, 

segundo a ordem geral de classificação. 
 

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e o ato de homologação 
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será publicado no endereço eletrônico https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e no site 

https://www.videira.sc.gov.br/ , na data constante do cronograma deste edital. 

7.2 A relação das inscrições não homologadas devido ao indeferimento será divulgada no endereço do 

Processo Seletivo na internet https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e no site 

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

7.3 Caso a inscrição do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativa à grafia do seu nome, 

condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos termos do presente Edital. 

7.4 Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio candidato deve entrar 

na área restrita do site, com seu CPF e senha cadastrados e fazer as devidas alterações, até a data da 

prova. 

7.5 Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e 

deferidas DEFINITIVAMENTE pela autoridade competente na data constante do cronograma deste edital. 

7.6 Se mantida a não homologação ou não processamento, o candidato será eliminado do Processo Seletivo. 
 

8 OUTROS REQUERIMENTOS 

8.1 Candidata lactante 

8.1.1 A candidata que desejar amamentar durante a aplicação da prova deverá: 

8.1.2 Indicar esta condição especial para realizar a prova no Requerimento de Inscrição on-line; 

8.1.3 Fazer upload (subir para internet) o Anexo IV deste edital, devidamente preenchido, informando 

nome do acompanhante, bem como cópia da certidão de nascimento do filho. 

8.1.4 Chegar ao local da prova com a antecedência mínima de uma hora, acompanhada de pessoa maior 

que ficará responsável pela guarda da criança. 

8.1.5 Caso a candidata seja gestante e der à luz antes do dia da prova, deverá levar os documentos acima 

descritos no dia da prova e apresentar para a coordenação. 

8.1.6 O menor e o responsável ficarão em sala especial reservada. Nos momentos de amamentação a 

candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza à sala reservada. O tempo destinado à 

amamentação não será descontado do tempo de duração da prova. 

8.1.7 É vedada a presença do acompanhante e uso de celulares ou outro meio de informação da candidata 

no momento da amamentação. 

8.1.8 O Centro de Estudos UNIASE e a Prefeitura Municipal de Videira não disponibilizará acompanhante 

para guarda da criança. 

8.2 Benefícios da Lei n. 11.689/2008 

8.2.1 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei n. 

11.689/2008, deverão fazer upload, até o último dia de inscrições, da certidão e ou declaração e ou 

atestado ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos 

Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, 

os termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008. 

8.2.2 Ao fazer upload do documento, o candidato declara sob as penas da lei que o mesmo é cópia fiel do 

documento original. 

8.2.3 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no 

endereço https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e portal da Prefeitura de Videira  

https://www.videira.sc.gov.br/ conforme data prevista no cronograma. 

8.2.4 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. 

8.3 Demais regras para solicitar condições especiais para realizar as provas 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
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8.3.1 O candidato que requerente ou não de vaga para PCD,  que necessitar de condição especial (local de fácil 

acessibilidade, tempo adicional, uso de aparelho de audição, ledor, prova com fonte ampliada e etc.), para 

a realização das provas deverá obrigatoriamente: 

a) Apresentar laudo médico que comprove que necessita de condição especial para realizar as provas;  

b) Apresentar requerimento (anexo IV) desta solicitação, até data constante no cronograma, nos meios já 

informados, anexando ao requerimento laudo médico por especialista da área de sua deficiência, 

comprovando essa necessidade. 

8.3.2 As solicitações de condições especiais serão atendidas respeitadas a legalidade e a razoabilidade.  

8.3.3 No caso de uso de equipamentos especiais, estes deverão ser obtidos pelo candidato e apresentados 

antecipadamente ao fiscal de sala e ou coordenador do local de provas. 

 

9 DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 

9.1 Haverá prova escrita objetiva todos os cargos, conforme segue: 

9.1.1 Cargos de Ensino Fundamental Incompleto (quadro I) 

9.1.1.1 Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório/classificatório, com 20 (vinte) questões, com 5 
(cinco) alternativas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta, compostas de 05 
(cinco) questões de Língua Portuguesa; 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais; 05 ques-
tões de Higiene e Segurança do Trabalho e 05 (cinco) questões de Conhecimentos Específicos.  

9.1.1.2 Serão considerados aprovados na prova escrita objetiva os candidatos com nota final igual ou 
superior a 4,00 (quatro). 

 
9.1.2 Cargos e empregos públicos de Ensino Médio e Técnico (quadro II) 

9.1.2.1 Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório/classificatório, para todos os cargos com 30 
(trinta) questões, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa 
correta, compostas de 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa; 05 (cinco) questões de Informática, 
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.  

 
9.1.2.2 Para o cargo de MOTORISTA haverá prova prática, de caráter eliminatório. onde o candidato será avali-

ado de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.  
9.1.2.2.1 A nota da prova prática corresponderá a 60% da nota final.  
9.1.2.2.2 Os candidatos que na prova prática não obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) 

serão eliminados. 
9.1.2.2.3 O Resultado final será obtido com a aplicação da seguinte formula:                                         

(NPEx4) + NPP x6)/10), onde NPE = Nota da Prova Escrita e NPP = Nota da Prova Prática. 
9.1.2.3 Serão considerados aprovados na prova escrita objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou su-

perior a 5,00 (cinco). 
 

9.1.3 Cargos de Ensino Superior (quadro III) 

9.1.3.1 Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório/classificatório, para todos os cargos com 40 (qua-
renta) questões, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa 
correta, compostas de  05 (cinco) questões de Língua Portuguesa; 05 (cinco) questões de Informática; 
05 (cinco) questões de conhecimentos gerais e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos.  

9.1.3.2 Serão Considerados aprovados na prova escrita objetiva, os candidatos que obtiverem nota final igual 
ou superior a 5,00 (cinco). 

 

 

 



 

 
Processo Seletivo 030/2022 [ADM e SASUDE]                                                                                                                           Página 13 de 82 

10.     DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

10.1 A prova escrita será composta de uma prova objetiva, com duração de até 3:00 (três) horas. 

10.2 DA PROVA OBJETIVA: A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) expressas 

com duas casas decimais e constará da avaliação de conhecimentos teóricos e práticos dos candidatos 

mediante a aplicação de questões objetivas, cada uma delas com 5 (CINCO) alternativas, dos quais uma 

única será correta. 

10.3 As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma, estão 

dispostos por escolaridade exigida para o cargo, conforme segue: 
 

PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota por 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 
Língua Portuguesa 5 

0,40 4,00 
Conhecimentos gerais 5 

Conhecimentos Específicos 
Higiene e Segurança do Trabalho 5 

0,60 6,00 
Conhecimentos Específicos  5 

 Total 20  10,00 
 

PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota por 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 

Língua Portuguesa 5 

0,32 4,80 Conhecimentos Gerais 5 

Informática 5 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 15 0,35 5,25 

 Total 30  10,05 
 

PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

Tipo Prova Disciplinas Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota por 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 

Língua Portuguesa 5 

0,20 3,00 Conhecimentos Gerais 5 

Informática 5 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 25 0,28 7,00 

 Total 40  10,00 
 

10.4 Os pontos das disciplinas correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada uma de suas 

questões.  

10.5 A nota da prova objetiva será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina. 

10.6 Os conteúdos programáticos das provas encontram-se publicados no anexo III do presente Edital. 

 

11 DA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

11.1 Para prestar a prova escrita o candidato receberá um caderno de questões e um cartão-resposta, sendo 

responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-respostas, pela verificação da 

correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras 

correspondentes às respostas que julgar corretas, bem como pela sua assinatura. 

11.2 A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e ou no cartão resposta deve ser 
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comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala.  

11.3 A Coordenação do Processo Seletivo envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais 

com defeito e a reposição do material faltante.  

11.4 O tempo gasto para a substituição dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova. 

11.5 O candidato independente da instrução do fiscal de sala deve ter pleno conhecimento deste edital e a 

qualquer informação divergente, deve solicitar a presença do organizador geral ou fazer constar em ata de 

sala seus apontamentos. 

11.6 O candidato deverá marcar suas respostas da prova objetiva no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica feita de material transparente, de tinta preta preferencialmente, ou azul, seguindo as 

instruções contidas na capa do caderno de questões.  

11.7 As provas serão corrigidas unicamente pela marcação no cartão resposta, não sendo válidas as marcações 

feitas no caderno de questões em hipótese alguma. 

11.8 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão-respostas, específico que 

será o único documento válido para a correção das provas. 

11.9 O preenchimento do cartão-respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 

em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e nas instruções do caderno de 

provas e do próprio cartão-respostas.  

11.10 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-respostas por motivo de erro do candidato. 

11.11 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do 

cartão-respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou marcação dupla, ou campo de marcação 

não preenchido integralmente. 

11.12 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu 

cartão-respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do 

processamento eletrônico desta. 

11.13 Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam feitas à lápis ou por outras pessoas, salvo 

em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial específico para auxílio no 

preenchimento, sendo nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do Centro de Estudos UNIASE 

devidamente treinado. 

11.14 Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará 

obrigatoriamente o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. 

11.15 Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas: 

a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis); 

c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 

d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas; 

e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

11.16 O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo 

responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

11.17 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Processo Seletivo poderá haver mais de um tipo 

de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob pena de eliminação 

do Processo Seletivo. 

11.18  A critério e/ou por decisão da comissão de processo seletivo ou recomendação judicial, os cartões-

respostas poderão ser rubricados pela comissão e/ou pelos três últimos candidatos de cada sala de provas. 
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11.19  DO LOCAL, HORÁRIO E SEGURANÇA DAS PROVAS ESCRITAS    

11.19.1 A prova escrita será aplicada na data provável, constante do cronograma deste edital na cidade de 

Videira – SC, ou cidades próximas. 

11.19.2  Os locais e horários serão confirmados e divulgados conforme cronograma, no endereço eletrônico: 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/ https://www.videira.sc.gov.br/ 

11.19.3  As provas poderão ser realizadas em dois períodos, (matutino e vespertino) conforme horários abaixo 

descritos, dependendo do número de inscritos, devendo o candidato ficar livre de compromissos nesta 

data, reservando o dia para organizar-se a prova, para isso deve acompanhar as publicações. 

HORÁRIOS PREVISTOS 

Evento Horários MATUTINO 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 07h30min 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob 
qualquer alegação, a partir deste horário. 

08h20min 

Abertura de envelopes e distribuição das provas 08h22min 

Início da resolução da prova. 08h30min 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirada do local de prova. 09h30min 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 11h30min 

 

Evento Horários  VESPERTINO 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 13h00min 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob 

qualquer alegação, a partir deste horário. 
13h50min 

Abertura de envelopes e distribuição das provas 13h52min 

Início da resolução da prova. 14h00min 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirada do local de prova. 15h00min 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 17h00min 

 

11.19.4 O Município reserva-se o direito de indicar nova data, horários ou novos locais adequados para a 

realização das provas, mediante publicação com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização das 

provas. 

11.20 O Centro de Estudos UNIASE poderá enviar mensagem complementar com a informação de local e horário 

de provas, por meio de endereço eletrônico (e-mail), indicado pelo candidato na ficha de inscrição, para 

isso deve o mesmo manter atualizado seu e-mail, o que não isenta o candidato da responsabilidade de 

acompanhamento de todos os atos referentes a este PROCESSO SELETIVO, através do Edital, bem como 

de obter as informações necessárias pelo site ou por telefone da UNIASE.  

11.20.1 Não haverá remessa de comunicação via postal. 

11.21 A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário determinado, 

será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado acompanhando as 

publicações no site https://portal.uniaseconcursos.com.br/, e https://www.videira.sc.gov.br/  

considerando que os portões dos locais que dão acesso às salas de provas, fecharão 10 (dez) minutos antes 

do horário marcado para início da prova.  

11.22 Os portões que dão acesso às salas de provas, dependendo do local poderão ser as portas de blocos, 

setores e etc., devendo o candidato comparecer ao local designado para a realização das provas com a 

antecedência mínima de 30 (TRINTA) minutos com relação ao horário de fechamento dos portões, para 

garantir estacionamento e identificar corretamente a localização dos blocos, alas e das salas e assim evitar 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
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aglomeração. 

11.23 Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário de fechamento 

dos portões, seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o candidato que deixar de fazer ou 

chegar com atraso à prova escrita, desclassificado do Processo Seletivo. 

11.24 Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, 

temperatura elevada, etc.) que impossibilitem o candidato a submeter-se a prova, ou neles prosseguir, ou 

que lhe diminuam a capacidade física-orgânica não serão considerados para fins de tratamento 

diferenciado ou nova data de prova.  

11.25 O Centro de Estudos UNIASE, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da prova 

escrita ou transferir suas datas e ou horários. 

11.25.1  Eventuais alterações serão comunicadas no site do PROCESSO SELETIVO na Internet, por mensagens 

enviadas para o e-mail informado, ou por aviso fixado na entrada principal ou mural do local 

anteriormente determinado, caso o evento determinante da alteração seja de natureza imprevisível. 

11.26  A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento e identificação 

oficial com foto. 

11.27 Devido ao uso não recomendável de bebedouros, solicitamos que o candidato leve sua garrafa de água em 

recipiente transparente e sem rótulo. 

11.28 Ao se inscrever o candidato concorda com as medidas sanitárias utilizadas no dia da prova. 

11.29 São considerados documentos oficiais de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens 

fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas 

por órgão público, que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional 

de habilitação, com foto. 

11.29.1 A apresentação de identificação por certificado “on-line”, só será aceita mediante acesso à internet 

(responsabilidade do candidato) de site oficial, antes da entrada na sala de provas, devendo em seguida 

o celular ser imediatamente desligado.  

11.29.2 É de inteira responsabilidade do candidato assegurar a apresentação do mesmo em condições de 

conferência.  

11.29.3 Não será aceito foto simples e nem print da tela com documento. 

11.29.4 Não serão aceitos como documento de identificação: passes de ônibus, carteiras de estudante, crachás, 

mesmo com fotos ou outros documentos oficiais sem fotos, nem mesmo cópias coloridas ou 

autenticadas. 

11.29.5 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, (30) trinta 

dias. Neste caso será realizada a identificação especial através da coleta de impressão digital para 

posterior averiguação. 

11.29.6 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

11.29.7 A não apresentação do documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso do 

candidato ao local de prova e sua eliminação do certame. 

11.29.8 A identificação especial também poderá ser exigida do candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

11.29.9 Em face de eventual divergência, o Centro de Estudos UNIASE poderá exigir a apresentação do original 

do Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo 

válida cópia mesmo que autenticada. 
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11.30 Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais: 

a) Canetas esferográficas feitas com material transparente tinta preferencialmente PRETA ou azul; (não 

serão fornecidas canetas no local) 

b) Documento de Identificação com foto; 

c) Original do Comprovante de inscrição e/ou do pagamento da taxa de inscrição ou de inscrição 

guardado no bolso; 

11.30.1 O candidato que optar por levar água para a sala de prova deverá acondicioná-la em embalagem plástica 

transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 

11.30.2 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e /ou borracha durante a realização das 

provas. 

11.31 É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o 

uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento.  

11.31.1 Também é proibido o fumo, incluindo de cigarro eletrônico, uso de medicamentos e óculos escuros 

(salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus, bonés 

ou qualquer outro tipo de cobertura. 

11.31.2 Só serão permitidos alimentos como barra de cereais, chocolates e biscoitos, desde que acondicionados 

em embalagem transparente providenciada pelo candidato.  

11.31.2.1 Os alimentos que não estiverem nestas condições serão recolhidos pelo fiscal de prova e devolvidos 

no término da prova. Os alimentos que ao serem ingeridos causam ruídos que atrapalhem a execução 

da prova, serão recolhidos. 

11.32 É terminantemente proibida a entrada de candidato armado, sob qualquer alegação, nos locais onde se 

realizarem as provas. O Centro de Estudos UNIASE e a Prefeitura Municipal de Videira não se 

responsabilizarão pela guarda de qualquer armamento. 

11.33 É terminantemente proibido ao candidato, durante a realização das provas, podendo resultar na 

eliminação do certame: 

a) Aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 

celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor 

ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro/casa, chaves de carro, etc. 

b) Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira; grafite, marca-texto e 

(ou) borracha; 

c) Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.; 

d) Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de 

alimentos (biscoitos, barra de cereais, chocolates, balas, etc.) que não estejam acondicionados em 

material transparente. 

e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos. 

f) Fazer anotação de informações relativas à suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer 

outro meio que não os permitidos; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente; 

h) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros 

sem qualquer etapa do PROCESSO SELETIVO; 

i) Comunicar-se com outros candidatos durante a prova. 

11.34 Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova devem ser 
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entregues sem qualquer outro aviso, desligados, aos fiscais da sala antes do início da prova. O candidato 

deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação. 

11.35 A embalagem porta-objetos deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das suas provas. A 

embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora das dependências do local de provas. 

11.36 A simples posse, mesmo que desligada, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 

permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, configura tentativa de fraude e poderá implicar na 

exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

11.37 O CENTRO DE ESTUDOS UNIASE, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Processo 

Seletivo poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a 

obrigatoriedade do candidato assinar o cartão), submeter os candidatos à revista pessoal e ou de seus 

pertences, inclusive com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua 

identificação datiloscópica ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo. 

11.38 O CENTRO DE ESTUDOS UNIASE e Prefeitura Municipal de Videira não assumem qualquer responsabilidade 

por acidentes pessoais e/ou avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos, equipamentos, 

mesmo que tenham sido entregues aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos 

candidatos para local de prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer. 

11.39 Todas as despesas decorrentes da obtenção ou entrega de documentos, bem como as de transporte e ou 

alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos, mesmo que a prova venha a ser transferida 

por qualquer motivo. 

11.40 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a realização de qualquer prova ou exame fora 

dos horários e locais marcados para todos os candidatos. 

11.41 Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, que será de UMA HORA, 

o candidato que terminou sua prova, poderá retira-se da sala, devendo obrigatoriamente entregar, seu 

caderno de questões e seu cartão-resposta devidamente assinado ao fiscal de sala e retirar-se da sala. O 

não cumprimento do corrente item incorre na desclassificação do candidato do PROCESSO SELETIVO. 

11.42 Os três (3) últimos candidatos de cada sala de provas, só poderão entregar a prova e o cartão-resposta ao 

mesmo tempo, aguardando os procedimentos de finalização e conferência, quando assinarão a ata de sala 

e acompanharão o termo de fechamento do envelope de provas. 

11.42.1  O candidato que negar-se a aguardar os companheiros e os procedimentos finais, assinará ata de 

prova como desistente sendo eliminado do certame. 

11.43 Ao candidato será permitido destacar página rascunho de respostas indicada pela UNIASE no dia da 

aplicação da prova. 

11.44 O gabarito provisório, será divulgado no endereço eletrônico https://portal.uniaseconcursos.com.br/, 

https://videira.sc.gov.br, no dia seguinte ao da realização da prova, conforme cronograma. 

11.45 Não serão fornecidos os exemplares dos cadernos de questões, no dia da prova, nem mesmo para os três 

últimos candidatos. 

11.46 Um caderno de questões de cada cargo estará disponível no dia seguinte ao da realização da prova, na 

área restrita do candidato, permitindo assim que os candidatos possam interpor recursos contra as 

questões da prova. 

11.47 Os candidatos ao terminarem a prova, devem aguardar em sua carteira, com o cartão-resposta e caderno 

de provas viradas para baixo e em completo silêncio, sob pena de serem eliminados. 

11.48 Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova, 

interpretação de questões e/ou critérios de avaliação/classificação, bem como informações sobre as 

demais etapas do certame. 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
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11.49 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação da prova sem 

comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da entidade, 

ou ligar o celular antes de se retirar da escola. 

11.50 Os candidatos que terminarem a prova NÃO poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso dos 

candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem ao fiscal de sala o 

acompanhamento até os sanitários. 

11.51 Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla 

ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a outras relativas ao Processo 

Seletivo, aos comunicados, às instruções o candidato ou às instruções constantes da prova, bem como o 

tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

11.52 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Centro de Estudos UNIASE poderá 

proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original de pagamento da taxa de 

inscrição. 

11.52.1 A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo Centro 

de Estudos UNIASE e a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo 

Seletivo na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a pertinência da referida 

inscrição. 

11.52.2 Comprovada a validade da inscrição a mesma será deferida e homologada, e constatada a 

improcedência, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 

independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

 

12   DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA  

12.1 Haverá prova prática para os cargos de: Motorista, que consiste na avaliação dos conhecimentos práticos 
que os candidatos possuem no desempenho de atividades que são inerentes ao cargo pleiteado, constando 
na demonstração prática de sua habilitação na execução das atribuições do cargo. 

12.2     Para realizar a prova prática o candidato terá que obrigatoriamente realizar a prova escrita, sob pena de 

eliminação. 

12.3 DA CONVOCAÇÃO, DATA, HORÁRIO E REGRAS GERAIS 

12.3.1 A prova prática será aplicada no dia da prova escrita, no período vespertino, em local e horário a ser 
comunicado em sala de provas com ato de convocação. 

12.3.1.1 Caso haja um número elevado de inscritos, a prova prática será transferida para outra data, medi-
ante comunicação antecipada, no dia estabelecido para divulgação dos locais de prova. 

12.3.2 Para realizarem a Prova Prática, serão convocados todos os candidatos com inscrições deferidas e que 
realizarem a prova                                   escrita.  

12.3.3 Os candidatos convocados  deverão se apresentar no local e horário com antecedência, para identifica-
ção, chamada e receber instruções, vestidos com trajes e calçados de acordo com as atividades exercidas, 
portando documento de identificação com foto, não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas ou 
qualquer tipo de protocolo. 

12.3.4  O não comparecimento no local e hora marcada acarretará na eliminação do candidato. 
12.3.5 Os candidatos deverão se apresentar ao coordenador da prova prática, conforme definido no ato 

convocatório, sob pena de serem declarados eliminados do certame. 
12.3.6 Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá segunda 

chamada, seja qual for o motivo alegado. 
12.3.7 O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa   

de sua ausência ou atraso. 
12.3.8 Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado na data da prova. 
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12.3.9 Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser utilizados na 
prova prática serão fornecidos pelo Município, no estado em que se encontrarem. 

12.3.10 Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, junto com as ferramentas e materiais que empre-
garão para a realização da tarefa, os equipamentos de proteção individual determinados pela legislação 
em vigor. A recusa em usá-los ou o seu uso de forma inadequada implicará na desclassificação do candi-
dato. 

12.3.11 O candidato que oferecer risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, provocando acidentes 
e prejuízos físicos e materiais será responsabilizado pelo ato, arcando pelos prejuízos que dele resultar 
e será automaticamente eliminado do certame. O candidato ao se inscrever para o cargo fica ciente de 
sua responsabilidade. 

12.3.12 Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o can-
didato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físico- orgâ-
nica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir a prova e nem lhe conferem 
o direito de realizar a prova em outra oportunidade. 

12.3.13 Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções quanto às provas práticas e o local de 
movimentação e permanecerão à espera do fiscal que vai lhes acompanhar até o local de realização da 
prova. 

12.3.14 Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar atrasado 
ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão do Seletivo antes de realizar seu teste, ou 
que não esteja portando o documento de identificação com foto e/ou CNH exigida para o cargo quando 
for o caso. 

12.3.15 Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones celulares e ou qualquer outro equipa-
mento de comunicação, usar equipamento de som de qualquer natureza, fumar ou ingerir qualquer me-
dicamento, alimento ou bebida, exceto água acondicionada em garrafa de material plástico transparente 
e sem rótulo. 

12.3.16 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local sem comunicar-se com os 
demais candidatos. 

12.3.17 A prova poderá ser filmada e gravada e o candidato ao assinar o termo de realização da prova prática 
concordará e atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, declarando estar ciente de que 
é responsável por qualquer dano ao equipamento, avaliadores ou transeuntes. 

12.3.18 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado de acordo com as normas estabele-
cidas pela Lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. A avaliação será feita pelo desempenho do candi-
dato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o 
uso e aproveitamento do equipamento utilizado e seguindo a Resolução CONTRAN no 168, de 14 de 
dezembro de 2004 e alterações, atribuindo-se penalidades graves, médias e leves para cada infração 
cometida, em consonância com o art. 19, com perdas dos pontos correspondentes e através de itens 
constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta finalidade. 

12.3.19 Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova poderá ser adequada ou transferida a data, local 
e horário da realização da Prova prática.  

12.3.20 Os candidatos serão avisados por comunicado ou no dia da prova escrita ou no sítio do Processo Seletivo 
e ou por aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local anteriormente marcado para a 
sua realização, quando o evento determinante da alteração for de natureza imprevisível. 

 
12.4  DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE  MOTORISTA 
12.4.1 A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas inerentes ao cargo, a serem realizadas 
individualmente pelo candidato, tarefas estas previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação 
através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de até 15 (quinze) 
minutos para a execução da prova.  
12.4.2 A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas 
técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado, avaliando sua 
habilidade ao operar o equipamento, seu aproveitamento, técnica e produtividade.   
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12.4.3 Os candidatos para este cargo realizarão a prova em 1 (UM) equipamento: 

Cargo Veículo 

Motorista  ônibus 

 
12.4.4 Não será permitido escolher outro tipo de equipamento para a realização da prova prática que não seja o 
determinado neste edital.  
12.4.5 A ordem de prestação da prova prática será determinada pela Banca Avaliadora, de acordo com as 
necessidades técnicas que se apresentarem.  
12.4.6 Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira nacional de habilitação – CNH 
categoria D, exigida para o cargo, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática, sem a qual não poderão realizar a prova.  
12.4.7 O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
12.4.8 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio ou 
furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação.  
12.4.9  A obtenção da nota mínima para que o candidato seja classificado, dar-se-á da seguinte forma:  
12.4.10 O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer da execução da tarefa proposta 
serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:  
 

Critérios de avaliação Categoria da Falta 
Pontos a serem 
 descontados 

I. Habilidades ao executar a tarefa proposta 
II. Produtividade; 
III. Técnica/Aptidão/Eficiência. 

Faltas Graves 1,00 

Faltas Médias 0,50 

Faltas Leves 0,25 

12.4.11 A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a descrição 
dos itens de avaliação constante do anexo VII deste edital. 
12.4.12 O descritivo dos itens de avaliação constantes do anexo VII, poderá ser alterado ou adaptado a critério 
da banca avaliadora, dependendo do número de inscritos, do tempo hábil para execução da prova e dos veículos 
disponibilizados. 
12.4.13 No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a 
prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o 
momento da interrupção.  
12.4.14 Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de 
risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado 
e eliminado do Processo Seletivo.   
 

13. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO  

13.1. A nota final do candidato será obtida com a fórmula: Nota Final, igual Nota da Prova escrita (NF = NPE) 

13.1.1. Para o cargo de Motorista a nota final será obtida com a fórmula: Nota Final + Nota da prova escrita 

vezes quatro, mais Nota da Prova Prática vezes 6, dividido por dez (NF = (NPEx4) + (NPPx6)/10 

13.2. Serão considerados aprovados no Processo Seletivo os candidatos que atingirem nota final igual ou 

superior a 4,00 (quatro), para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL.  

13.3. Serão considerados aprovados no Processo Seletivo os candidatos que atingirem nota final igual ou 

superior a 5,00 (CINCO), para os cargos de ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E ENSINO SUPERIOS.  

13.4. Os candidatos serão classificados por cargo, em ordem decrescente da nota final, expressa com 2 (duas) 

decimais sem arredondamento. 
 

14 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

14.1 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios: 

a) Para todos os cargos, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos 
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que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 

anos completos ou mais). 

b) Para os casos previstos na Lei Federal 11.689/2008, será assegurada a preferência em igualdade de 

condições em PROCESSO SELETIVO, desde que jurados, devidamente comprovado e requerido tal 

condição conforme previsto no edital. 

14.2 Para os candidatos que não se enquadrarem nas condições acima, na hipótese de igualdade de notas, o 

desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos; 

c) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita. 

d) Sorteio público. 
 

15 DOS RECURSOS 

15.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas e 

gabarito provisório, pontuação das provas escritas objetivas, bem como dos resultados finais e 

classificatórios, exceto da homologação do resultado final do PROCESSO SELETIVO, 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/,  quando forem exauridos os recursos. 

15.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo estabelecido no dia seguinte ao ato de divulgação até às 

23h59min do segundo dia útil posterior à publicação, no site do Processo Seletivo na Internet, do ato em 

desfavor do qual quer o candidato recorrer. 

15.3 Os recursos deverão ser interpostos da seguinte maneira: 

a) Acessar a área do candidato no site  https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e realizar login 

identificando-se. 

b) Na área do candidato em “minhas inscrições” localizar o PROCESSO SELETIVO Edital 030/2022 de 

VIDEIRA; 

c) Localize o botão “Recursos” digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida 

fundamentação. 

d) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da questão 

(fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica). Não serão 

julgados/conhecidos recursos sem fundamentação e referência bibliográfica. 

e) Para cada questão deverá ser enviado um único formulário de recurso. 

f) Caso necessite anexar arquivos anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um arquivo para um 

único recurso deve-se compactá-los (ZIP) em um único arquivo. Serão aceitos arquivos do tipo: 

jpg,png,gif,jpeg,bmp,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,zip e rar. 

g) Clicar em “enviar” 

15.4 É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar seu recurso 

corretamente, e/ou enviar os anexos   para o endereço eletrônico correto sendo que a resposta será 

divulgada em forma de edital publicado no site do https://portal.uniaseconcursos.com.br/, após 

encerrados os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo de 8 dias úteis para emitir seus 

pareceres. 

15.5 O Centro de Estudos UNIASE não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, por motivo de 

ordem técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivírus, spam, arquivo muito grande 

(aconselha-se enviar compactado). 

15.6 Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da questão e da 

disciplina quando for o caso. 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
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15.7 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

15.8 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem 

fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 

15.9 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

15.10 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 

candidatos que a responderam. 

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

provisório dado pela banca, será corrigido no gabarito final. 

15.12 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no site 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/, não serão enviadas respostas individuais aos candidatos. 

15.13 Caso haja necessidade, os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área restrita do 

candidato. 

15.14 Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá haver 

correção do gabarito preliminar, alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo 

candidato, para uma nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do 

candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas 

demais avaliações realizadas. 

15.15 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

15.16 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial 

definitivo. 

 

16 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

16.1 A homologação do resultado final deste Processo Seletivo, se dará através de decreto do executivo 

devidamente publicado nos meios legais e no endereço eletrônico do Processo Seletivo e no órgão oficial 

do município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas. 

16.2 Os atos e resultados serão divulgados no site https://portal.uniaseconcursos.com.br/ , site da Prefeitura 

Municipal de Videira e Diário Oficial dos Municípios. 

 

17. DA CONTRATAÇÃO 

17.1 A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 

aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de 

Videira, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, com base no inciso IX, 

do artigo 37, da Constituição Federal. 

17.2 A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à admissão, pois a Prefeitura do Município de 

Videira/SC convocará apenas o número de aprovados de acordo com a necessidade da Administração. 

17.3 Quando convocados, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, 

acompanhados de uma cópia legível que comprovem os requisitos para provimento e que deram 

condições de inscrição, estabelecidas no Edital, bem como, demais documentos exigidos em Lei. 

17.4 A convocação que trata o item anterior será realizada pela Prefeitura Municipal de Videira através no 

Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Videira/SC, conforme a necessidade do Município.  

17.5 Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos conforme solicitado. 

17.6 Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Videira/SC poderá solicitar outros documentos 

complementares. 

17.7 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, 

acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
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decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

17.8 O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência perante o 

Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Videira/SC, após o resultado final, até 

que se expire o prazo de validade do certame, sob o risco de perder o chamamento e a contratação. 

17.9 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as chamadas que se darão por editais de 

convocação expedidos pelo Município de Videira. 

17.10 A Prefeitura Municipal de Videira e o Centro de Estudos UNIASE, não se responsabilizam por eventuais 

prejuízos ao candidato decorrentes de endereços residencial e/ou eletrônico e/ou telefones, etc., 

informados erroneamente e/ou não atualizados. 

17.11 Os exames a serem apresentados para a Junta Médica Oficial no momento do exame admissional serão 

custeados pelo candidato.  

17.12 O candidato com deficiência, ao ser contratado, será submetido a Junta Médica Oficial a fim de ser apurada 

a categoria de sua deficiência e a sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 

17.13 Para desenvolver a função, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos do 

cargo, ter aptidão física e mental e apresentar relação de documento que constam no anexo VI deste edital 

e demais a serem exigidos pelo Município. 

17.14 A contratação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente do 

Município de Videira/SC.  

17.15 Os candidatos convocados no Processo Seletivo serão submetidos a exame admissional da Junta Médica 

que avaliará a sua condição física e mental.  

17.16 Os candidatos aprovados quando da contratação, serão lotados, a critério da Administração, em qualquer 

dos órgãos da Prefeitura Municipal de Videira, conforme Legislação vigente.  

17.17 Durante o prazo de vigência deste processo seletivo, por conveniência da Administração Municipal, a 

convocação dos interessados poderá ser realizada mediante chamada pública.  

17.18 As vagas a serem oferecidas para os candidatos na chamada pública serão as definidas pelo Município de 

Videira, de acordo com as necessidades existentes à época da escolha das vagas. 

17.19 O processo de escolha de vagas, referente à chamada pública, será presencial, em dia e horário 

estabelecidos no edital. 

17.20 As vagas serão publicadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da chamada pública, no sitio 
oficial do Município, por edital específico. 

17.21 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os cronogramas de chamada disponibilizados no 
sitio oficial do Município, considerando-se convocado a participar da escolha de vagas, através da publica-
ção de edital. 

17.22 Comparecendo e aceitando a vaga, o interessado será encaminhado para realização do exame admissio-
nal, agendado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

17.23 Realizado o exame admissional o interessado deverá comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, 
no prazo de 1 (um) dia útil, munido da documentação necessária, devendo iniciar as suas atividades, na 
data definida pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

17.24 O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação da escolha 
de vaga, ficando impedido de escolher outra vaga em razão de sua classificação no Processo Seletivo. 

17.25 O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vaga, bem como, 
aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, 
entretanto, deverá aguardar nova chamada, para vagas que venham a surgir, de acordo com a necessidade 
do Município. 

17.26 Após cada chamada pública será reprocessada a classificação, mantendo-se a ordem de classificação do 
processo seletivo, com a exclusão dos candidatos que já assumiram uma vaga e dos que escolheram vaga 
e desistiram posteriormente. 
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18. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

18.1 Delega-se competência ao Centro de Estudos UNIASE – Centro de Estudos UNIASE, para: 

a) Receber os requerimentos de inscrições; 

b) Emitir os documentos e listagens para a homologação das inscrições; 

c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas; 

d) Apreciar os recursos previstos neste edital; 

e) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 

f) Prestar informações sobre o Processo Seletivo dentro de sua competência; 

g) Atuar em conformidade com as disposições deste edital. 

h) Responder, em conjunto com o município de Videira, eventuais questionamentos de ordem judicial 

e/ou recomendação ministerial. 

18.2 As providências e atos necessários para a convocação e contratação dos candidatos 

aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Administração do 

Município de Videira. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo Seletivo é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

19.2 Não serão prestadas informações por telefone relativas ao número de inscritos por cargo ao resultado do 

Processo Seletivo e respostas de recursos. Informações que constam no edital não serão dadas via 

telefone, o candidato antes de inscrever-se deve ler atentamente o edital. 

19.3 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. 

O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma 

descrita neste edital. 

19.4 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para viabilizar 

eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de homologação do 

resultado final e após esta data no Departamento de Gestão de Atos Oficias Prefeitura de VIDEIRA, até que 

expire a validade do Processo Seletivo, sob pena de considerar válidas as comunicações realizadas com 

base nos dados constantes nos registros. 

19.5 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito da contratação do 

candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo, quando constatada a omissão, 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar 

obrigação. 

19.6 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item retro, o candidato estará sujeito a responder 

criminalmente por seu ato. 

19.7 O Município de VIDEIRA e o Centro de Estudos UNIASE não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 

apostilas, divulgações e outras publicações referentes a este PROCESSO SELETIVO sejam na imprensa ou 

em outros sítios eletrônicos, que não seja aquelas divulgadas no site oficial 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e https://www.videira.sc.gov.br/ . 

19.8 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado, acompanhando as 

publicações no site https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e https://www.videira.sc.gov.br/ .  

19.9 As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à apresentação para posse e 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
https://portal.uniaseconcursos.com.br/
https://www.videira.sc.gov.br/
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exercício correrão a expensas do próprio candidato, inclusive quando da mudança da data ou reaplicação 

das provas. 

19.10 É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Comissão de Processo Seletivo, 

tanto da Prefeitura do Município de Videira como do Centro de Estudos UNIASE, inclusive qualquer parente 

dos membros das comissões até o 2º grau. 

19.11 Os cadernos de prova escrita serão mantidos sob a responsabilidade do Centro de Estudos UNIASE, por um 

período de 6 (seis) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os demais 

apontamentos, após 60 (sessenta) meses da homologação do resultado serão incinerados, com registro 

em ata. 

19.12 O Município de Videira e o Centro de Estudos UNIASE poderão, justificadamente, alterar as normas 

previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom 

andamento do certame. 

19.13 Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter irrecorrível, com a 

Prefeitura Municipal de Videira e o Centro de Estudos UNIASE. 

19.14 Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo previsto neste Edital o Foro 

da Comarca de Videira/SC.  

19.15 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: Anexo I – Cronograma; Anexo II- Atribuições dos 

Cargos; Anexo III– Conteúdo Programático; Anexo IV– Requerimento de Vaga de Deficiente e Condição 

Especial para Realizar a prova; Anexo V – Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição;– Anexo VI Relação 

de documentos para contratação. VII-Itens de Avaliação Prova Prática de Motorista 

 

VIDEIRA (SC), 25 de novembro de 2022. 

 

 

DORIVAL CARLOR BORGA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

OBS:. O cronograma é uma previsão e poderá ser alterado. As publicações serão realizadas após as 17h; 

* Caso não seja possível realizar a prova prática no dia da prova escrita, novo cronograma será divulgado, 

quando da definição e convocação da prova prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Data  

Publicação do Edital 25/11/2022 

Inscrições pela internet (on-line) no período de:  26/11 a 26/12/2022 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição  26/11 a 07/12/2022 

Divulga lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 08/12/2022 

Prazo de Recurso contra Indeferimento da isenção da taxa de inscrição 08 e 09/12/2022 

Divulga julgamento dos recursos contra Indeferimento da isenção da taxa de 
inscrição. 

13/12/2022 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  27/12/2022 

Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, 
prazo final para envio por Sedex/AR do requerimento. 

26/11 a 26/12/2022 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os candidatos e 
Divulgação da decisão dos pedidos de vaga para PcD e condição especial. 

03/01/2023 

Recursos contra indeferimento das inscrições 
Recursos contra indeferimento dos pedidos de vaga para PcD 

03 e 04/01/2023 

Divulgação homologações das inscrições 05/01/2023 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  05/01/2023 

PROVA ESCRITA OBJETIVA E PRÁTICA (a confirmar)* 08/01/2023 

Divulgação do Gabarito preliminar   08/01/2023 

Recursos contra aplicação da prova prática (quando houver) 
Recursos contra aplicação  e questões da  prova escrita gabarito preliminar  

09 e 10/01/2023 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita 
OBJETIVA  e prática (se houver) 

17/01/2023 

Divulga classificação Preliminar da prova escrita objetiva (e prática se houver)   19/01/2023 

Recursos contra a classificação preliminar da prova escrita  e Prática se houver) 19 e 20/01/2023 

Divulga Classificação Final  24/01/2023 

Homologação do resultado final  25/01/2023 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1.Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os; 
2. Limpar escadas, pisos, paredes, janelas, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, encerando-os ou passando 
aspirador de pó; 
3. Limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre outros; 
4. Arrumar banheiros, limpando-os com sabão, detergente e desinfetante, reabastecendo-os de papel 
higiênico, toalhas e sabonetes; 
5. Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores apropriados, separando as agulhas, 
vidros, medicamentos e vacinas vencidas, em recipientes apropriados para encaminhar ao aterro sanitário; 
6. Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras; 
7. Preparar e servir chá, café ou água; 
8. Lavar as roupas das crianças, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas creches municipais e 
nos serviços de saúde; 
9. Auxiliar os professores nas creches: cuidando das crianças, colocando-as para dormir, alimentando-as, 
trocando fraldas, entre outras, excluído o suporte pedagógico; 
10. Retirar as roupas do varal, passá-las a ferro, esterilizá-las e guardá-las nas respectivas salas; 
11. Efetuar contagem das roupas lavadas e passadas para controle das mesmas; 
12. Executar serviços de limpeza da área externa das creches e escolas, postos de saúde e prédios municipais, 
varrendo ou lavando calçadas, pátios, paredes, janelas, como também roçando e capinando; 
13. Auxiliar na preparação de refeições, e merendas escolares, descascando e cortando verduras e temperos, 
lavando e secando louças, servindo as refeições, merendas e fazendo a limpeza da cozinha; 
14. Fazer pequenos reparos, tais como: consertos de móveis, aparelhos elétricos, troca de lâmpadas, torneiras, 
dentre outros, quando solicitado; 
15. Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, armazenagem e distribuição dos 
materiais e/ou equipamentos; 
16. Regar e cuidar de flores e demais vegetação ornamental nas áreas interna e externa dos prédios 
municipais; 
17. Transportar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, volumes e materiais em geral; 
18. Executar serviços de coleta e entrega de documentos, processos, correspondências, encomendas e outros 
afins dirigindo-se aos locais solicitados, recebendo e/ou entregando o material, objetivando atender as 
solicitações e necessidades administrativas da Administração Municipal; 
19. Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos; 
20. Recolher, lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha; 
21. Executar serviços de conservação e limpeza da copa e cozinha; 
22. Elaborar pedidos de material para merenda; 
23. Anotar o cardápio e a quantidade dos alimentos utilizados, para fins de controle; 
24. Receber, guardar os alimentos recebidos; 
25. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
26. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
27. Executar outras atividades correlatas.  

 
AUXILIAR OPERACIONAL 

1. Exercer ou auxiliar na execução de quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou 
experiência prévia; 
2. Abrir, fechar e limpar valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, entre outros; 
3. Carregar e descarregar viaturas em geral; 
4. Executar serviços de conservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e cemitérios 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
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públicos, terrenos baldios e outros, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, pintando meio fio e 
troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos; 
5. Operar roçadeiras nos serviços de limpeza de jardins e outros logradouros públicos; 
6. Auxiliar na implantação e manutenção de estradas, executando serviços inerentes a sua função; 
7. Podar, plantar e regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins e logradouros 
públicos; 
8. Auxiliar calceteiros e pedreiros no preparo de argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, 
carregando materiais, equipamentos e ferramentas peculiares ao trabalho; 
9. Executar serviços de limpeza de terrenos; 
10. Auxiliar carpinteiros e encanadores na execução de pequenos trabalhos e reparos como montagem e 
desmontagem de andaimes, palcos, instalações de tubulações e outros similares; 
11. Auxiliar o trabalho de operação da usina de asfalto limpando e/ou untando com óleo rolos, telas do silo, 
caminhões e alimentado o silo manualmente com brita e areia quando necessário; 
12. Executar serviços de horta, virando e adubando a terra, capinando, plantando, transplantando mudas de 
verduras e legumes e regando os canteiros quando necessários; 
13. Auxiliar o mecânico nos serviços de manutenção e reparo dos veículos, máquinas e equipamentos 
municipais; 
14. Realizar trabalhos braçais que exijam conhecimento em borracharia; 
15. Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; 
16. Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e estofados; 
17. Acender forjas; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; 
18. Engraxar, lubrificar e zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, veículos e máquinas utilizados 
ou em uso; 
19. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
20. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
21. Executar outras atividades correlatas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 187/2017) 
 

ENSINO MÉDIO 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO II 
1. Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, fax e internet; 
2. Recepcionar clientes e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes 
informações, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; 
3. Executar registro, controle, digitação, arquivo, de todo e qualquer serviço de caráter administrativo; 
4. Operar computadores digitais, acionando os dispositivos de comando e periféricos, observando e controlando as etapas 
de programação dentro dos critérios definidos; 
5. Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos oficiais; 
6. Codificar dados e documentos; providenciar material de expediente; 
7. Auxiliar na coordenação de eventos e promoções em geral; 
8. Operar adequadamente equipamentos de sonorização; 
9. Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples; 
10. Redigir informações rotineiras e relatórios; preencher guias e requisições; 
11. Informar processos administrativos; 
12. Interpretar quadros e levantamentos de dados simples; analisar alternativas de serviços; 
13. Assistir Superiores; 
14. Receber, conferir e relacionar materiais de consumo responsabilizando-se pelo seu controle e levantamento das 
necessidades; 
15. Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de processos, 
documentos e fichas; 
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
17. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
18. Executar tarefas correlatas. 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/2017/18/187/lei-complementar-n-187-2017-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-118-11-que-dispoe-sobre-o-novo-plano-de-cargos-e-vencimentos-dos-servidores-publicos-municipais-dispoe-sobre-a-concessao-de-promocoes-e-do-adicional-de-pos-graduacao-cria-novos-cargos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
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AGENTE DE TRÂNSITO 
1. . Orientar e fiscalizar o trânsito nas vias públicas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Legislação 

Municipal, Estadual e Federal; 
2. Orientar e fiscalizar a circulação e estacionamento de veículos pesados, de transporte de valores e de carga viva em 

todo o território do Município e, em especial, nas vias centrais; 
3. Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, buscando o cumprimento da Rotatividade de Veículos 

no perímetro de Estacionamento Rotativo regulamentado no Município, autuando os veículos em desacordo com as 
normativas estabelecidas; 

4. Fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga 
indivisível; 

5. Fiscalizar e autuar ciclomotores e veículos de tração e propulsão humana e de tração animal; 
6. Realizar a vistoria em veículos que necessitam de autorização especial para transitar; 
7. Promover e operacionalizar a segurança do trânsito nas proximidades de escolas e com grande movimentação de 

pedestres; 
8. Fiscalizar a afixação sobre a sinalização e respectivos suportes de qualquer tipo de publicidade, legenda e símbolos que 

não se relacionem com a mensagem transmitida pela sinalização de trânsito; 
9. Fiscalizar a afixação de sinalização específica e adequada nas vias ou trechos de vias em que estiverem sendo 

executadas obras; 
10. Fiscalizar a instalação de quaisquer obstáculos à livre circulação de veículos e pedestres, tanto nas vias quanto nas 

calçadas, determinando a sua retirada ou na impossibilidade da retirada exigir a devida e imediata sinalização; 
11. Fiscalizar as permissões para execução de obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de 

veículos e pedestres; 
12. Auxiliar na fiscalização e no policiamento ostensivo do trânsito, inclusive em atividades conjuntas com as Polícias 

Militar e Civil; 
13. Participar das reuniões do Órgão de Trânsito de Videira – ORTRAVI, auxiliando nos projetos e estudos de alterações 

viárias no Município; 
14. Participar das ações de educação para o trânsito conforme programas criados, desenvolvidos e/ou adotados pelo 

Município; 
15. Lavrar os documentos correlatos ao exercício da função desempenhada em observância aos preceitos regulamentares 

inerentes; 
16. Auxiliar na conservação e implantação de equipamentos e sinalização de trânsito; 
17. Fiscalizar as ocorrências de veículos abandonados em vias públicas, bem como a notificação aos proprietários dos 

mesmos; 
18. Realizar atividades administrativas inerentes ao órgão de trânsito do Município, confeccionando e expedindo os 

documentos necessários; 
19. Lançar os Autos de Infração de Trânsito, sob supervisão, realizados no sistema eletrônico adotado pelo órgão de 

trânsito do Município; 
20. Conduzir veículos oficias quando em serviço; 
21. Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata. 
 
AGENTE SOCIAL 
1. Quanto ao cuidado das crianças e adolescentes: a) informar-se sobre as crianças e adolescentes; b) cuidar da aparência 
e higiene pessoal; c) observar os horários das atividades diárias; d) ajudar a criança, no banho, na alimentação, no andar e 
nas necessidades fisiológicas; e) estar atento às ações das crianças; f) verificar as informações dadas pelas crianças e 
adolescentes; g) informar-se do dia-a-dia das crianças e dos adolescentes no retorno de sua folga; h) relatar o dia-a-dia das 
crianças e adolescentes à Coordenação; i) educar a criança e o adolescente nos deveres da casa e comunitários; j) manter 
o lazer e a recreação no dia-a-dia; k) desestimular a agressividade de criança. 
2. Quanto a promoção do bem-estar: a) ouvir as crianças e adolescentes respeitando sua necessidade individual de falar; 
b) dar apoio psicológico e emocional; c) ajudar a recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade; d) promover 
momentos de afetividade; e) estimular a independência; f) orientar crianças e adolescentes na sua necessidade espiritual 
e religiosa; 
3. Quanto a cuidar da alimentação de crianças e adolescentes: a) participar na elaboração do cardápio; b) verificar a 
despensa; c) observar a qualidade e a validade dos alimentos; d) preparar a alimentação; e) servir a refeição em ambientes 
e em porções adequadas; f) estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados; g) reeducar os hábitos 
alimentares da criança, jovens, adolescentes. 
4. Quanto aos cuidados da saúde: a) observar temperatura, urina, fezes e vômitos; b) controlar e observar a qualidade do 
sono; c) ajudar nas terapias ocupacionais e físicas; d) ter cuidados especiais com deficiências e dependências físicas das 
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crianças e adolescentes; e) observar alterações físicas e de comportamento; f) lidar com comportamentos compulsivos e 
evitar ferimentos; g) controlar guarda, horário e ingestão de medicamentos, bem como acompanhar em consultas e 
atendimentos médico-hospitalar; h) relatar a orientação médica aos responsáveis; i) seguir a orientação médica. 
5. Quanto ao incentivo a cultura e educação: a) estimular o gosto pela música, dança e esporte; b) selecionar jornais, livros 
e revistas de acordo com a idade; c) ler estórias e textos para criança e adolescentes; d) orientar as crianças e os 
adolescentes nos deveres educacionais, morais e cívicos; e) ajudar nas tarefas escolares; f) participar da elaboração do 
projeto de vida da criança e do adolescente. 
6. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades coletivas nos Centros de Referências - CRAS E CREAS e/ou na 
comunidade; 
7. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
8. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nos Centros de Referências CRAS e CREAS e/ou na 
comunidade; 
9. Participar das reuniões de equipes para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e 
resultado; 
10. Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentos específicos, como listas de frequência, 
atas sistemas eletrônicos próprios, etc; 
11. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
12. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
13. Executar outras atividades correlatas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 219/2019) 
 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
1.Participar das atividades desenvolvidas pelo professor e equipe de trabalho em sala de aula, ou fora dela; 
2. Acompanhar ou executar atividades, de forma articulada com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, objetivando a 
realização de seu trabalho; 
3. Tomar conhecimento dos planejamentos desenvolvidos pelos professores; 
4. Participar na elaboração e confecção de materiais didático-pedagógicos; 
5. Colaborar com a equipe pedagógica da escola, na organização e no preenchimento de documentos, da Unidade Escolar 
e dos alunos; 
6. Auxiliar o professor, no desenvolvimento de suas atividades, sejam estas realizadas no interior da Unidade Escolar, ou 
fora dela; 
7. Inteirar-se, entender e cumprir a proposta da Educação, da Rede Municipal de Ensino de Videira, no que tange a suas 
funções; 
8. Participar do processo de integração da Unidade Educativa, família e comunidade; 
9. Conhecer o processo educacional, manter-se atualizado, através de leituras, formação continuada em serviço, 
seminários e outros eventos; 
10. Participar na elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos na área educacional; 
11. Cooperar na execução do planejamento e dos programas referentes às atividades sociais da Unidade Escolar; 
12. Auxiliar na organização pedagógica da sala, mantendo o ambiente agradável e higienizado; 
13. Participar dos eventos promovidos ou indicados pela Secretaria Municipal da Educação ou da Unidade Escolar, que 
possam colaborar com o aperfeiçoamento do exercício profissional e outros eventos de caráter correlato; 
14. Conhecer o processo educacional e manter-se atualizado, colaborando com desenvolvimento administrativo, social, 
familiar e educacional dentro da Rede Pública de Ensino de Videira com o objetivo de participar e realizar atividades 
educacionais de lazer, higiene (troca de fraldas, banho, escovação, auxiliar na alimentação dos educandos), segurança e 
saúde. 
15. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
17. Executar atividades correlatas ao cargo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 187/2017) 

 
FISCAL DE POSTURAS 
1. Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação urbanística 
aplicável; 
2. Fiscalizar o cumprimento das posturas Municipais e leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais 
ou lei correlata, e leis correlatas; 
3. Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, outdoors, painéis, etc.), e poluição 
sonora (carros de som, som em veículos particulares, em estabelecimentos comercias, etc.); 
4. Fiscalizar de normas municipais, relacionadas ao zoneamento, urbanização e posturas em geral e aquelas atividades de 
fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa, nas áreas de sua competência, e quando não abrangidas na 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
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competência da fiscalização de obras; 
5. Fiscalização e controle do comércio ambulante e atividades em áreas públicas; 
6. Verificar viabilidade, efetuar vistoria prévia, liberar, fiscalizar, a inscrição municipal e concessão alvarás de 
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e industriais quanto a compatibilidade com as Leis de Zoneamento e 
Posturas; 
7. Liberar e fiscalizar licenças das feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, instalação, 
horário e organização; 
8. Fiscalizar realização de eventos diversos em locais fechados ou na área pública; 
9. Fiscalizar o horário de funcionamento do comércio em geral, e de outros estabelecimentos; 
10. Solicitar, à Secretaria competente, informações das situações que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; 
11. Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 
12. Emitir notificações, embargar, lacrar, lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão em 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, cientificando formalmente o infrator, bem como 
requisitar o auxilio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências ou 
inspeções; 
13. Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de 
relatórios periódicos de atividades; 
14. Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal, relacionadas ao poder 
de polícia administrativa. 
15. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho; 
17. Executar outras atividades correlatas. 
 
MOTORISTA 
1. Dirigir veículos de pequeno porte, e utilitários; tais como: carros de passeio, vans e utilitários pequenos; 
2. Dirigir Ambulâncias 
3. Dirigir veículos de transporte coletivo de pessoas; 
4. Dirigir Caminhões e Caminhonetes;  
5. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores; 
6.  Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza; 
7.  Reportar defeitos aos encarregados da manutenção; 
8.  Providenciar abastecimento, controle de revisões e manutenção preventiva; 
9. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram 

transportados;  
10. Transportar cargas ou pessoas, dentro e fora do Município;  
11. Levar ou trazer resultados de exames de pacientes dentro e fora do Município; 
12. Providenciar o embarque e desembarque de pessoas com problemas de saúde e dificuldade de locomoção para o 

interior da ambulância carregando-as na maca bem como transportá-las para o interior das residências, dos 
ambulatórios, hospitais e outros locais pertinentes; 

13. Participar de cursos de primeiros socorros para operar a ambulância;  
14. Prestar primeiros socorros às vitimas em trânsito no veículo sob sua responsabilidade; 
15. Providenciar o embarque e desembarque de pessoas com problemas de saúde e dificuldade de locomoção para o 

interior do ônibus auxiliando-as a adentrar para o interior das residências, dos ambulatórios, hospitais e outros locais 
pertinentes;  

16. Transportar materiais orgânicos, inorgânicos e minerais, tais como: cascalho, terra, areia, brita, resíduos domésticos 
sólidos, líquidos e outros materiais, bem como a distribuição de asfalto e emulsões correlatas;  

17. Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar-se pelos mesmos; 
18. Executar pequenas atividades administrativas como encaminhar ou buscar orçamentos, levar e buscar documentos 

cartoriais, judiciais e outros do gênero dentro e fora do Município, assinando, se necessário, dando a contra fé como 
servidor público; 

19. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
20. Executar tarefas correlatas. 

 
TÉCNICO DE AGRIMENSURA 
1. Efetuar levantamentos topográficos e planialmétricos de terrenos para fins de desmembramentos, permutas, 
desapropriações, atualizações de confrontações e medidas, doações, alinhamentos para fins de edificações, construções 
de muros e calçadas, locações de obras, elaborando esboços e plantas; 
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2. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que 
solicitadas pelo seu superior; 
3. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
4. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
5. Executar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
1. Preparar o atendimento ambulatorial, responsabilizando-se pelo preparo e esterilização do material e equipamento a 
serem utilizados; 
2. Receber, conferir e armazenar material de consumo, de expediente e medicamentos utilizados no atendimento; 
3. Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; 
4. Executar ações assistenciais de técnico de enfermagem; 
5. Participar da programação da assistência de enfermagem; 
6. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; 
7. Atender os pacientes nas unidades de atendimento, tomando conhecimento do caso e resolvendo-o ou, de acordo com 
a complexidade, encaminhando-o ao profissional competente, ao serviço médico local ou aos serviços de emergência 
hospitalares; 
8. Preencher, após conferir, movimento de estoques ou arquivo de receita, o mapa mensal de consumo de medicamentos; 
9. Realizar serviços de assistência de enfermagem no que se refere a nebulizações (inaloterapia), curativos e retiradas de 
pontos, injeções, imunizações, orientações sobre aleitamento materno, pré-natal, puericultura, vacinação, desidratação e 
cuidados com doenças infecto-contagiosas, orientações gerais sobre cuidados de saúde e visita domiciliar, verificação e 
registro de sinais vitais, coleta e encaminhamento de material para exames laboratoriais, quando solicitado, coleta de 
material para exames de colpocitologia oncótica, quando indicado, encaminhando aos responsáveis ao Nível Central e 
efetuando registro em fichas e livros; 
10. Auxiliar a equipe multiprofissional local e regional de saúde no atendimento às necessidades da comunidade; 
11. Contribuir para organização e orientação de grupos de saúde na comunidade; 
12. Promover o bom relacionamento entre a comunidade e o serviço de saúde; 
13. Requisitar imediatamente, após avaliação de necessidades ou detecção de problemas, os reparos ou reposição de 
material permanente avariado, à enfermeira, ao médico ou ao dentista supervisor; 
14. Participar da equipe de saúde; 
15. Participar e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas 
às Ações Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura Municipal; 
16. Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem; 
17. Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
19. Executar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL 
1. Participar do treinamento de atendentes de consultórios dentários; 
2. Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 
3. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; 
4. Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; 
5. Fazer a demonstração de técnicas de escovação; 
6. Supervisionar, sob delegação, o trabalho das atendentes de consultórios dentários; 
7. Proceder à conservação e a manutenção do equipamento odontológico; 
8. Instrumentar o cirurgião dentista junto a cadeira operatória; 
9. Fazer a tomada e revelação de radiografias; 
10. Realizar testes de vitalidade pulpar; 
11. Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais; 
12. Inserir e condensar substâncias restauradas; 
13. Proceder a limpeza e anti-sepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos bem como remover suturas; 
14. Preparar materiais restauradores de modelagens, confeccionar modelos e preparar molduras; 
15. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
17. Executar outras atividades correlatas. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
1. Realizar exames radiológicos sob a supervisão do médico radiologista; 
2. Operar a câmara escura para revelação de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para as atividades 
diárias; 
3. Realizar trabalhos em câmara clara classificando películas radiográficas quanto à identificação e qualidade de imagem, 
controlando filmes gastos e eventuais perdas, e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de controle; 
4. Encaminhar os exames realizados para o médico radiologista para fins de elaboração de laudo; 
5. Participar de plantões diurnos e noturnos e de atividades diárias; 
6. Realizar exames na clínica radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência; 
7. Exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço; 
8. Operar aparelhos de Raio-X, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento para provocar a 
descarga de radioatividade correta sobre a área a ser radiografada; 
9. Selecionar chapas e filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, ajustando-as no chassis do aparelho, 
fixando letras e números radiopacos, para bater radiografias; 
10. Preparar pacientes, observando a correta posição do corpo no aparelho, utilizando técnicas a cada tipo de exame, 
medindo distâncias para focalização, visando obter chapas nítidas; 
11. Revelar chapas e filmes radiológicos em câmara escura submetendo-os a processo apropriado de revelação, fixação e 
secagem e encaminhamento ao médico para leitura; 
12. Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipos e requisitantes; 
13. Zelar pela conservação e manutenção do aparelho de Raio-X e componentes, solicitar material radiográfico, 
identificando e comunicando problemas à supervisão; 
14. Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
15. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Executar outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
1. Elaborar, conhecer e implementar programas de prevenção de acidentes; 
2. Inspecionar locais e avaliar as condições de segurança das instalações e emitir pareceres com recomendações de 
medidas corretivas; 
3. Analisar acidentes do trabalho ocorridos, identificando suas causas e emitir propostas de melhorias das condições de 
segurança; 
4. Recomendar e especificar equipamento de proteção individual e coletiva, bem como treinar os trabalhadores quanto ao 
seu uso; 
5. Ministrar treinamentos, inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais; 
6. Propor medidas de proteção de caráter coletivo, antecipando-se aos riscos ocupacionais; 
7. Elaborar e implementar programas de controle de higiene ocupacional e de prevenção de riscos ergonômicos; 
8. Identificar e avaliar, utilizando-se das técnicas e dos equipamentos próprios, os riscos relacionados aos agentes físicos, 
químicos, biológicos e ergonômicos, propondo medidas de controle; 
9. Fiscalizar a execução das políticas de acidentes; executar tarefas para melhorar as condições de saúde e bem estar dos 
servidores; executar outras atribuições afins; 
10. Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; diagnosticar condições gerais da área de SST e desenvolver 
sistema de gestão de SST; 
11. Controlar licenças para tratamento de saúde dos servidores, perícias médicas, altas médicas, retorno ao trabalho, 
exames admissionais e demissionais; 
12. Fazer cumprir o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e controlar a incidência e o direito a 
insalubridades, periculosidades e o uso de EPI pelos servidores; 
13. Emitir relatórios e documentos previdenciários; 
14. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
19. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
20. Executar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
1. Desenvolver atividades de controle, fiscalização de produtos e serviços; 
2. Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior


 

 
Processo Seletivo 030/2022 [ADM e SASUDE]                                                                                                                           Página 35 de 82 

inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação 
ambiental e sanitária; 
3. Promover a educação sanitária e ambiental; 
4. Monitorar o meio ambiente, privilegiando ações educativas com a população, quanto aos seus direitos e deveres; 
5. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
6. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
7. Executar outras atividades correlatas. 
 

ENSINO SUPERIOR   

 
ANALISTA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS 
1. Planejar, orientar e executar trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do Município; 
2. Proceder ao levantamento e planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do Município, bem como estudar as suas 
potencialidades; 
3. Analisar dados turísticos obtidos nos pontos de entrada e saída de turistas; 
4. Elaborar dados e informações turísticas consistentes em diagnósticos e análises macroambientais; 
5. Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Turismo; 
6. Planejar campanha de divulgação, visando conscientizar a comunidade das vantagens do desenvolvimento turístico; 
7. Manter contato com os órgãos similares de âmbito federal, estadual e municipal, a fim de incentivar o turismo; 
8. Manter contato com outros órgãos da administração municipal, estadual e federal, visando à recuperação, conservação 
e exploração dos recursos turísticos existentes no Município; 
9. Estudar, incrementar e colaborar na realização de certames, feiras e exposições em geral; 
10. Orientar a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre trabalhos considerados de interesse 
turístico para o Município e a elaboração de itinerários turísticos; 
11. Planejar, analisar e executar eventos turísticos e de lazer de interesse do Município; 
12. Colaborar com as empresas de turismo, quando solicitado, em estudos que visem a uma melhor prestação de serviços 
e ao consequente incremento do turismo no Município; 
13. Realizar estudos da conjuntura turística, visando acompanhar o desenvolvimento turístico do Município e a elaboração 
de políticas públicas de turismo; 
14. Acompanhar o desenvolvimento de projetos de implantação turística; 
15. Desenvolver pesquisas e elaborar pareceres em matéria de sua especialidade; 
16. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho 
18. Executar outras atividades correlatas. 
 

ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR 
1. Executar atividades de administração e coordenação, relacionadas a levantamento, pesquisas, análises, interpretação 
de dados, elaborando pareceres, projetos e planos de ação concernentes à organização e métodos, administração 
financeira, material e de recursos humanos, além de outras atividades administrativas afins; 
2. Analisar sistemas, métodos e rotinas de trabalho, elaborando, planos e desenvolvendo projetos para a simplificação e 
racionalização de rotinas e procedimentos administrativos; 
3. Coordenar, orientar e/ou elaborar estudos relativos a padronização e racionalização de impressos e formulários, 
recomendando sua implantação e prestando assistência aos usuários; 
4. Orientar e/ou elaborar planos, desenvolver atividades relativas à movimentação de materiais, níveis de estoque, pontos 
de suprimentos, padronização de materiais, pesquisa de mercado, compras, arranjo físico do almoxarifado e patrimônio; 
5. Realizar e apresentar estudos para a elaboração da proposta orçamentária anual e plano plurianual de investimentos, a 
partir do conhecimento da realidade econômico-financeira do Município; 
6. Realizar e apresentar estudos para a elaboração da programação financeira anual, calculando, especificando e fazendo 
previsão de receita e despesa; 
7. Acompanhar a execução orçamentária, analisando o comportamento da receita e da despesa e propondo medidas 
corretivas, quando da ocorrência de desvios dos padrões estabelecidos; 
8. Orientar e/ou elaborar planos e desenvolver atividades relacionadas à análise, descrição, especificação e avaliação de 
cargos, pesquisas salariais, redigindo as instruções necessárias para a implantação ou aperfeiçoamento de sistema de 
classificação de cargos, salários e carreiras; 
9. Elaborar estudos pertinentes a recrutamento e seleção, treinamento, promoção e demais aspectos da administração de 
pessoal utilizando seus conhecimentos técnicos e compilando dados para definir metodologia, formulários e instruções a 
serem utilizadas; 
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10. Fazer levantamento da capacidade ociosa da Prefeitura de modo a atender de forma eficiente as demandas atuais e 
futuras; 
11. Coletar, estudar e conhecer a legislação e demais normas institucionais, ligadas à área em que atua; 
12. Participar das atividades de previsão financeira durante as negociações salariais; 
13. Verificar a solvência financeira e a capacidade de endividamento da Administração Municipal; 
14. Desenvolver atividades relacionadas com administração e legislação de pessoal, administração patrimonial e de 
material, transportes internos, cadastro imobiliário, administração tributária, administração financeira, execução 
orçamentária, licitação e contratos; 
15. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Executar outras atividades correlatas. 
 
ARQUITETO E URBANISTA 
1. Proceder à supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
2. Coletar dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
3. Estudar a viabilidade técnica e ambiental; 
4. Efetuar assistência técnica; 
5. Acompanhar a direção de obras e de serviço técnico; 
6. Desempenhar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 
7. Efetuar desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade; 
8. Produzir e divulgar técnica especializada; 
9. Executar, fiscalizar e conduzir obra, instalação e serviço técnico; 
10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
11. Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho 
12. Executar outras atividades correlatas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1. Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento das necessidades básicas do servidor nas áreas de saúde, 
alimentação, transporte, educação, assistência, família e habitação; 
2. Implementar formas de participação dos servidores da Administração Municipal, dentro de sua estrutura formal e 
informal; 
3. Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações problemáticas que refletem e/ou decorrem das relações do 
servidor com o trabalho, como: readaptação profissional, aposentadoria, relacionamento profissional, alcoolismo, 
acidente de trabalho etc.; 
4. Discutir e orientar os servidores sobre seus direitos e deveres, de forma que estes se autodeterminem, quanto à vida 
funcional; 
5. Articular junto a outras Secretarias e órgãos do Município a implantação de projetos na área social; 
6. Articular com outras instituições a troca de informações, realização de trabalhos conjuntos, elaboração de novas 
propostas e encaminhamento de clientela para equacionamento dos problemas sociais do Município; 
7. Desenvolver e avaliar estudos, levantamentos e pesquisas voltadas para o conhecimento da realidade social local; 
8. Aplicar técnicas de pesquisa social para aprimorar as atividades de assistência social; 
9. Participar na organização e realização de eventos populares; 
10. Realizar estudos e diagnósticos dos fatos e fenômenos sociais das comunidades, visando a intervenção junto às 
pessoas ou grupos afetados pelas mesmas; 
11. Repassar informações para a população sobre recursos institucionais existentes no Município, através de 
atendimentos individualizados, dos grupos, postos de saúde e escolas; 
12. Realizar atendimento à população carente, através de acompanhamento e encaminhamento de casos sociais, jurídicos 
e outros e, da prestação de auxílio de acordo com os recursos e critérios estabelecidos; 
13. Promover triagem e encaminhamento de desabrigados e desassistidos a entidades próprias, providenciando 
internamento e abrigo; 
14. Propor e organizar trabalhos de formação profissional para adolescentes e adultos, considerando as ofertas no 
mercado de trabalho e os interesses da população; 
15. Realizar trabalhos com crianças e adolescentes nos termos da legislação específica (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 
16. Assessorar a organização de mutirões, cooperativas e outras formas associativas populares, para solução de problemas 
da população menos favorecida; 
17. Supervisionar voluntários, estagiários e auxiliares que contribuem na execução de trabalhos da área de Serviço Social; 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior


 

 
Processo Seletivo 030/2022 [ADM e SASUDE]                                                                                                                           Página 37 de 82 

18. Intermediar a relação poder público/comunidade, detectando focos de carência a fim de garantir um atendimento 
eficaz; 
19. Participar de equipes interdisciplinares, assegurando um trabalho articulado e de acordo com as diretrizes 
estabelecidas; 
20. Participar e contribuir para a consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas 
às ações integradas de saúde e às intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; 
21. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
22. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
23. Executar outras atividades correlatas. 
 
BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO 
1. Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, valendo-se de diversas 
técnicas específicas; 
2. Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos; 
3. Proceder a análise legal de peças anatômicas e de substâncias suspeitas de estarem envenenadas; 
4. Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da Saúde Pública; 
5. Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de elementos químicos, valendo-se de 
técnicas específicas; 
6. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; 
7. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
8. Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
9. Trabalhar segundo normas técnicas de biosegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
12. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
14. Executar outras atividades correlatas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
CONTADOR 
1. Assinar juntamente com o Prefeito, os balanços, balancetes e outras demonstrações contábeis do Município, seus 
fundos e fundações; 
2. Visar todos os documentos elaborados pela contabilidade; 
3. Elaborar, de acordo com as instruções vigentes, a proposta orçamentária do Município, bem como coordenar a 
elaboração da proposta orçamentária dos fundos municipais e fundações; 
4. Acompanhar a execução orçamentária do Município, seus fundos e fundações; 
5. Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária e do Plano Plurianual; 
6. Elaborar, quando solicitadas e necessárias, as propostas para abertura de créditos adicionais; 
7. Proceder ao levantamento, na época própria, do Balanço Geral do Município, compreendido seus fundos e fundações; 
8. Examinar, conferir e instituir processos de pagamento; 
9. Controlar os prazos de aplicação e prestação de contas de adiantamentos; 
10. Participar de sindicâncias e processos administrativos instaurados no âmbito municipal; 
11. Determinar a abertura, encerramento, reabertura e o desdobramento de contas do Plano de Contas do Município; 
12. Estabelecer normas e acompanhar o correto registro das entradas de receita no Município; 
13. Supervisionar o registro, acompanhar e controlar as variações patrimoniais; 
14. Supervisionar, acompanhar e controlar as prestações de contas devidas pelo Município; 
15. Supervisionar o controle de custos dos serviços públicos; 
16. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas, no tocante à execução, organização, e controle dos serviços 
de contabilidade do Município, compreendida a Administração direta e indireta; 
17. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
19. Executar outras atividades correlatas. 
 
ENFERMEIRO 
1. Efetuar levantamentos e diagnósticos, junto as equipes locais de saúde, das unidades da região correspondente, 
essenciais ao planejamento estabelecendo objetivos e metas para os serviços de saúde, especificamente para a área de 
enfermagem; 
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2. Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde de unidade local e desta com a comunidade; 
3. Organizar sistema adequado de registro de atividade junto aos postos de saúde, recebendo e assegurando o 
encaminhamento de dados de interesse aos órgãos competentes e promovendo orientação sobre a importância do 
registro de dados ao pessoal de enfermagem, em especial; 
4. Implementar as ações de saúde pública de acordo com a s Ações Integradas de Saúde e as diretrizes municipais de 
saúde, em especial aquelas relacionadas ao plano de enfermagem, e participar das atividades programáticas 
intrainstitucionais e interinstitucionais; 
5. Elaborar estudos, que visem o aperfeiçoamento contínuo das atividades de enfermagem; 
6. Realizar supervisão periódica das ações de saúde pertinentes a enfermagem, acompanhando e orientando a execução 
de atividades a nível local nas atividades de consulta de enfermagem, e consulta pré-natal; 
7. Supervisionar as atividades de imunização provendo as necessidades de serviço de modo a garantir a ampliação da 
cobertura vacinal; 
8. Contribuir ativamente para a implementação das atividades de vigilância epidemiológica de doenças infecto-
contagiosas e de vigilância epidemiológica nutricional; 
9. Participar das atividades desenvolvidas pela Municipalidade no sentido de promoção à ações de saneamento e de 
proteção e recuperação do meio ambiente; 
10. Garantir as ações de promoção da saúde da mulher e da criança junto à população, de acordo com as diretrizes do 
Sistema Municipal de Saúde; 
11. Realizar periodicamente avaliação das ações de saúde implantadas na região, com a participação das equipes locais e 
regionais de saúde; 
12. Participar e contribuir para a consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas 
às Ações Integradas de Saúde e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; 
13. Executar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 
14. Prestar consulta de enfermagem e fazer prescrição da assistência de enfermagem, inclusive efetuando cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; 
15. Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; 
16. Prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, inclusive prestando 
assistência obstétrica em situação de emergência; 
17. Participar de programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
18. Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 
pacientes durante a assistência de enfermagem; 
19. Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução 
COFEN 160); 
20. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
21. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
22. Executar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
1. Orientar e executar projetos de loteamentos, de sistemas de saneamento, de irrigação e drenagem e de traçados de 
cidades; 
2. Consultar levantamentos topográficos e geodésicos para abertura de estradas e construção de barragens; 
3. Zelar pela guarda e conservação dos materiais, equipamentos e veículos utilizados; 
4. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
5. Executar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1. Analisar projetos de construção, legalização e reforma de edificações, parcelamentos de solo e obras viárias, 
confrontando a documentação e plantas inclusas no processo com as normas e determinações do Plano Diretor, Código de 
Obras, Legislação Municipal e as normas técnicas vigentes; 
2. Fornecer informações para emissão de certidões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas pelos munícipes; 
3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos; 
4. Acompanhar e fiscalizar obras, realizar vistorias em ruas, servidões, edificações e loteamentos, formulando pareceres 
técnicos e prestando orientação técnica; 
5. Elaborar projetos e orçamentos de obras em ruas, estradas, servidões, edificações e demais serviços correlatados; 
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6. Apoiar tecnicamente os demais órgãos da Administração Municipal quando necessário; 
7. Emitir laudos de avaliação de terrenos e edificações, formulando pareceres técnicos para efeitos indenizatórios e 
questões correlatas; 
8. Supervisionar levantamentos de ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos reivindicantes e definir 
propostas técnicas; 
9. Orientar nas solicitações de levantamentos topográficos e serviços afins, com o objetivo de melhor atender os pleitos; 
10. Analisar e dar parecer técnico sobre a viabilidade de uso e ocupação do solo; 
11. Desenvolver pesquisa, estudos e projetos nas áreas de construção civil, sistema viário e transporte coletivo; 
12. Elaborar relatórios diversos em sua área de atuação; 
13. Atender ao público em assuntos relativos a prestação de serviços da Administração Municipal; 
14. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em 
assuntos vinculados à sua área de atuação; 
15. Realizar fiscalização de obras rodoviárias, orientando e determinando os serviços, quando a obra for contratada com 
terceiros; 
16. Encaminhar à Administração Municipal os projetos de parcelamento para definição de áreas verdes e sistema viário, os 
projetos de edificação para definição de acessos e estacionamentos, e os que exigirem estudo específico de localização; 
17. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
19. Executar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
1. Elaborar documentação técnica para os projetos Municipais; 
2. Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos 
acabados; 
3. Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de 
relatórios periódicos de atividades e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
4. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão; 
5. Elaborar e executar projetos de engenharia elétrica no que se refere a rede de distribuição elétrica com cabos, fios, 
quadros de energia, disjuntores e demais componentes, presentes nas estruturas de prédios, pontes entre outras obras 
municipais; 
6. Analisar e emitir parecer sobre projetos elétricos, no que se refere a construção de obras públicas; 
7. Elaborar estudos, projetos, perícias, avaliações, vistorias, perícias, pareceres, orçamentos e memorais descritivos 
ligados à área de engenharia elétrica; 
8. Supervisionar, fiscalizar, coordenar e orientar atividades referentes à transmissão, distribuição e utilização da energia 
elétrica com ênfase na iluminação pública; 
9. Realizar vistorias e elaborar laudos e pareceres técnicos concernentes a instalações elétricas e iluminação pública; 
10. Planejar sistemas elétricos, operar, supervisionar e controlar sistemas elétricos de potência, sistemas de medição, 
proteção e controle elétricos; 
11. Conduzir equipes de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 
12. Operar os equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; 
13. Executar as atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, 
arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou 
verbais, entre outras. 
14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
15. Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho; 
16. Executar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 
1. Analisar e avaliar projetos de saneamento ambiental, com enfoque nos projetos de saneamento básico; 
2. Realizar atividade de apoio à pesquisa, divulgação técnica e demais serviços relativos à implementação da política 
ambiental do Município; 
3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos; 
4. Apoiar tecnicamente os demais órgãos da Administração Municipal quando necessário; 
5. Atender a denúncias e acompanhamento de processos de infrações e licenciamento ambiental no âmbito municipal; 
6. Elaborar relatórios diversos em sua área de atuação; 
7. Efetuar vistoria, perícia, avaliação e arbitramento na sua área de atuação; 
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8. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em 
assuntos vinculados à sua área de atuação; 
9. Analisar projetos hidro sanitários comerciais e residenciais; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 
 
FARMACÊUTICO 
1. participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em consonância com a política de saúde de sua esfera 
de atuação e com o controle social; 
2. participar da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de gestão em sua esfera de atuação; 
3. utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação que possibilitem o acompanhamento do plano de saúde e 
subsidiem a tomada de decisão em sua esfera de atuação; 
4. desenvolver atividades associadas ao fármaco e ao medicamento visando à prevenção, promoção e recuperação da 
saúde humana; 
5. contribuir na definição e aplicação de políticas de medicamentos inseridas nas políticas de saúde; 
6. atuar em equipes multidisciplinares, em todos os níveis de atenção à saúde; 
7. compreender as diferentes concepções do processo de saúde e doença; 
8. atuar de forma ética e responsável na compreensão da realidade social, cultural e econômica de seu meio; 
9. promover a integração entre a área farmacêutica e demais serviços e unidades da instituição; 
10. gerenciar o ciclo farmacêutico que incluem a seleção de medicamentos, planejamento de necessidades, aquisição, 
distribuição de medicamentos e correlatos, em todos os níveis dos sistemas de saúde de acordo com as Boas Práticas; 
11. promover atividades de capacitação na área de medicamentos; 
12. realizar atividades de controle de qualidade de medicamentos; 
13. realizar atividades de fármaco vigilância na detecção de reações adversas a Medicamentos (RAM); 
14. promover o uso racional de medicamentos em todos os níveis de atenção à saúde; 
15. dispensar os medicamentos e correlatos interpretando e avaliando as prescrições dos pacientes; 
16. manipular e/ou fracionar os medicamentos para atender às necessidades dos pacientes; 
17. Analisar documentação, cadastrar, dispensar os medicamentos, renovar documentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica conforme protocolo; 
18. Agendar retirada e gerenciar estoque do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica conforme 
preconizado; 
19. Adquirir e dispensar os medicamentos e correlatos provenientes de ações judiciais. 
20. orientar profissionais da área de saúde sobre o uso correto do medicamento; 
21. realizar atividades educativas relacionadas ao medicamento; 
22. desenvolver atividades de atenção farmacêutica; 
23. realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário; 
24. desenvolver atividades relacionadas à Vigilância em Saúde; 
25. elaborar normas e procedimentos de interesse à saúde pública. 
26. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. (Redação acrescida pela Lei Complementar 
nº 169/2016) 
 
FISCAL DE OBRAS 
1. Elaborar e desenhar croquis na sua área de especialização, realizando estudos, levantamentos e efetuando cálculos que 
se fizerem necessários; 
2. Fiscalizar obra para fins de concessão de habite-se, visitando-as para verificar se foram construídas de acordo com o 
projeto aprovado pelo Município; 
3. Fiscalizar as obras de construção civil executadas pelos munícipes, visitando-as para verificar se as mesmas estão sendo 
construídas de acordo com o projeto aprovado segundo o Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, o Código de 
Posturas Municipais e as normas técnicas vigentes; 
4. Acompanhar e fiscalizar obras, realizar vistorias em ruas, servidões, edificações e loteamentos, formulando pareceres 
técnicos e prestando orientação técnica; 
5. Fornecer informações para emissão de certidões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas pelos munícipes; 
6. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos; 
7. Supervisionar levantamentos de ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos reivindicantes e definir 
propostas técnicas; 
8. Elaborar relatórios diversos em sua área de atuação; 
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9. Atender ao público em assuntos relativos a prestação de serviços da Administração Municipal; 
10. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em 
assuntos vinculados à sua área de atuação; 
11. Realizar fiscalização de obras rodoviárias, orientando e determinando os serviços, quando a obra for contratada com 
terceiros; 
12. Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não estiverem de acordo com os requisitos legais exigidos; 
13. Determinar o cumprimento das posturas municipais que estão sob sua competência; 
14. Elaborar relatórios das atividades de sua área de atuação; 
15. Informar processos referentes a construção, renovação de alvará, substituição de projeto, cancelamento de auto de 
infração, consulta de viabilidade, desmembramento, amembramento, transferência de responsabilidade técnica, 
transferência de proprietário, aprovação de projeto, acréscimo e reforma, reconsideração de despacho, legalização, 
certidão de demolição e providências diversas, etc.; 
16. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
18. Executar outras atividades correlatas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 215/2018) 
 
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 
1. Fiscalizar o cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias em relação ao ISS, IPTU, ITBI, contribuição 
de melhoria, taxas instituídas pelo Município em razão do exercício do poder de polícia municipal ou pela utilização efetiva 
ou potencial, de serviços públicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, e quaisquer outros 
tributos ou contribuições, existentes ou que venham a ser instituídas em favor do Município, podendo para tanto: 
a) exercer a fiscalização sobre todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive sobre os responsáveis 
tributários e as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal; 
b) proceder ao exame e verificação de mercadorias, livros fiscais e contábeis, notas fiscais de serviço, notas ficais, 
comprovantes de recolhimento de tributos, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, 
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, de quaisquer pessoas, em especial contribuintes e responsáveis tributários e demais 
documentos necessários à fiscalização dos tributos municipais; 
c) apreender livros, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais, mercadorias, podendo também nomear depositário do que for apreendido; 
d) proceder à constituição do crédito tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício; 
e) decidir quanto aos pedidos de crédito Tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício; 
f) intimar o contribuinte ou responsável tributário a apresentar, perante a repartição fazendária, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, bem como informações ou comunicações, verbais ou escritas, de 
interesse da Administração Tributária; 
g) intimar o contribuinte ou responsável tributário a comparecer perante a repartição fazendária; 
h) solicitar a apresentação, em Juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, quando 
houver negativa em apresentá-los, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, pela conduta tipificada no art. 1º, 
parágrafo único, da Lei nº 8.137/90; 
i) requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou, em decorrências delas, quando seja necessário à efetivação de medidas previstas na 
legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 
j) fiscalizar na rede arrecadadora os controles e comprovantes relativos à arrecadação de tributos municipais; 
k) expedir intimações, lavrar termos de início, de prorrogação ou de término de fiscalização, de ocorrência, de verificação 
fiscal e de apreensão, bem como quaisquer outros procedimentos necessários à formalização da ação fiscal; 
l) desenvolver quaisquer outras atividades, não especificadas anteriormente, e relacionadas com a fiscalização de tributos 
municipais; 
2. Promover o intercâmbio de informações de natureza fiscal, com outros Municípios, com o Estado e a União, na forma 
autorizada pela legislação; 
3. Manter sigilo sobre suas atividades, na forma em que estabelecido pela legislação pertinente; 
4. Participar de Comissões Fiscais, quando solicitado pela Chefia, para estudar o interditamento de estabelecimentos que 
funcionem irregularmente, bem como de grupos de trabalho para a realização de quaisquer outras atividades que 
necessitem de conhecimento técnico relativo a sua área de atuação; 
5. Orientar os contribuintes e responsáveis tributários, quanto às suas obrigações tributárias principal e acessórias, no que 
se refere a escrituração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tributos e outras informações 
pertinentes; 
6. Atender a plantões fiscais, de acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir os 
contribuintes, responsáveis e demais interessados, no que diz respeito à interpretação e aplicação uniforme, eficaz e 
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equitativa da legislação tributária municipal; 
7. Proceder a auditorias e fiscalizações especiais, quando determinadas pela Chefia; 
8. Informar os processos contenciosos decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais, especialmente 
aqueles constituídos de ofício; 
9. Informar o Ministério Público relativamente a atos e fatos apurados em processo de fiscalização que, em tese, 
constituam crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90); 
10. Apresentar sugestões visando o aperfeiçoamento da legislação tributária; 
11. Elaborar relatórios mensais de suas atividades; 
12. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
14. Executar outras atividades correlatas. 
 
FISIOTERAPEUTA 
1. Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica aos 
munícipes; 
2. Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais 
e de imagens, da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas 
envolvidas; 
3. Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias; 
4. Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente; 
5. Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário; 
6. Reformular o programa terapêutico sempre que necessário; 
7. Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e a alta em 
Fisioterapia; 
8. Integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena na atenção prestada ao paciente; 
9. Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios; 
10. Efetuar controle periódico da qualidade e resolufividade do seu trabalho; 
11. Elaborar pareceres técnicos especializados; 
12. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
14. Executar outras atividades correlatas. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
1. Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; 
2. Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
3. Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; 
4. Realizar aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; 
5. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras áreas; 
6. Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas; 
7. Lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; 
8. Dirigir serviços de fonoaudiologia no estabelecimento; 
9. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia; 
10. Assessorar outros órgãos municipais no campo da Fonoaudiologia; 
11. Participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos; 
12. Dar parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; 
13. Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo; 
14. Exercer atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de 
linguagem, efetivamente realizado; 
15. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
17. Executar outras atividades correlatas. 
 
INSTRUTOR DE DANÇA 
1. Ministrar aulas de dança nas escolas de dança oferecidas pelo Município à população; 
2. Planejar e ministrar aulas de dança; 
3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos; 
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4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos; 
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área 
correlata; 
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a dança; 
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais; 
8. Emitir relatórios referentes às aulas de dança ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 
9. Participar de eventos escolares; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO 
1. Prestar atendimento clínico a níveis de unidades básicas de saúde a pacientes em demanda espontânea, cuja origem é 
variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; 
2. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados pelo enfermeiro classificador de risco; 
3. Realizar consultas e procedimentos nas unidades de saúde, quando necessário, no domicilio do paciente; 
4. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de 
urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro 
médico; 
5. Prestar assistência aos casos básicos de manifestação de doenças e perturbações mentais, solicitando apoio da equipe 
de saúde mental, quando necessário; 
6. Prescrever medicamentos observando a padronização de condutas médicas e de uso de medicamentos da Prefeitura 
Municipal; 
7. Registrar corretamente os dados referentes ao atendimento médico, utilizando o Boletim de Atendimento Médico 
Diário, o Boletim de Atendimento Médico Mensal e demais formulários; 
8. Incentivar e participar ativamente na formação e acompanhamento dos grupos na comunidade (gestantes, nutrizes, 
CLIS e outros); 
9. Participar e contribuir com as ações de saúde destinadas aos escolares da rede municipal de ensino; 
10. Realizar atendimento individual, coletivo e matricial para pacientes em todas as faixas etárias e para todos os tipos de 
problemas dentro da complexidade do nível de atenção da sua atuação, inclusive de situações emergenciais e 
inesperadas; 
11. Realizar consultas e procedimentos nas unidades de saúde, quando necessário, no domicílio do paciente; 
12. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
13. Encaminhar o paciente aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
14. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
15. Verificar e atestar óbito; 
16. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados; emitir 
diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para 
promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; 
17. Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar, caso 
indicado; 
18. Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros 
adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Ação Social; 
19. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal; 
20. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho e executar outras tarefas correlatas 
à sua área de competência; 
21. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade; 
22. Obedecer ao Código de Ética Médica; 
23. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. (Redação acrescida pela Lei Complementar 
nº 154/2014) 
24. Participar ativamente do Programa de Reabilitação Profissional, avaliando e acompanhando os servidores, realizando 
todos os atos médicos previstos na legislação acerca da reabilitação profissional, bem como, emitindo laudo conclusivo 
sobre o estado de saúde do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 247/2019) 
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MÉDICO CARDIOLOGISTA 
1. Realizar atendimento na área de cardiologia;  
2. Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área;  
3. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;  
4. Participar de programa de treinamento, quando convocado;  
5. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva;  
6. Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melho-
ria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;  
7. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames 
e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros;  
8. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença;  
9. Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;  
10. Efetuar a notificação compulsória de doenças; 
11. Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a do-
ença e o tratamento a ser realizado;  
12. Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis;  
13. Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar ori-
entações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes;  
14.  Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fato-
res de risco que favorecem enfermidades;  
15.  Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos;  
16. Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população;  
17. Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 
ações em saúde implementadas por equipe;  
18. Preencher laudos para tratamento fora domicilio ou documentos necessário a continuidade do tratamento do paci-
ente; 
19. Cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se pela continuidade do cuidado, incluindo hospitalar, de forma inte-
gral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com a equipe multidisciplinar usando referência e contra referência; 
20. Utilizar os sistemas de atendimento utilizado pela Secretaria de Saúde como prontuário eletrônico, sistemas de regula-
ção e outros que forem necessários para o atendimento ao paciente. 
21. Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especiali-
dade, observando a sua correta utilização; 
22. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
23. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
24. Participar ativamente do Programa de Reabilitação Profissional, avaliando e acompanhando os servidores, realizando 

todos os atos médicos previstos na legislação acerca da reabilitação profissional, bem como, emitindo laudo 
conclusivo sobre o estado de saúde do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 247/2019) 

25. Realizar outras atribuições afins. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
1. Realizar consultas clínicas e examinar os pacientes fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais 
dos órgãos; 
2. Realizar consultas e procedimentos nas unidades de saúde, quando necessário, no domicílio do paciente; 
3. Encaminhar os pacientes aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
4. Realizar exames específicos de colposcopia, colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico 
preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; 
5. Fazer cauterização do colo uterino, empregando termacautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; 
6. Realizar assistência integral à saúde da mulher, inclusive com avaliação ginecológica, exame preventivo do câncer 
ginecológico e mamas e coleta de material para colcocitopatologia oncótica, quando indicado; 
7. Participar da equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do 
câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital; 
8. Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para auxiliar no diagnóstico; 
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9. Fazer a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisitar ou realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas 
usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez; 
10. Requisitar exames de sangue, fezes e urina e interpretar os resultados dos mesmos, comparando-os com os 
padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses; 
11. Controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a 
pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; 
12. Prescrever medicamentos observando a padronização de condutas médicas e de uso de medicamentos da Prefeitura 
Municipal; 
13. Indicar o tipo de parto atentando para as condições de pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados 
satisfatórios; 
14. Realizar o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do organismo 
materno; 
15. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
16. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho e executar outras tarefas correlatas 
à sua área de competência; 
17. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade; 
18. Obedecer ao Código de Ética Médica; 
19. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. (Redação acrescida pela Lei Complementar 
nº 154/2014) 
20. Participar ativamente do Programa de Reabilitação Profissional, avaliando e acompanhando os servidores, realizando 
todos os atos médicos previstos na legislação acerca da reabilitação profissional, bem como, emitindo laudo conclusivo 
sobre o estado de saúde do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 247/2019) 
 
MÉDICO PEDIATRA 
1. Prestar atendimento de passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento e unidades básicas de saúde 
pediátrico, em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento 
clínico dos mesmos; 
2. Realizar consultas e procedimentos nas unidades de saúde e, quando necessário, no domicílio do paciente; 
3. Encaminhar o paciente aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
4. Em caso de urgência e emergência, na falta de um médico clinico no local, ou em caso de real necessidade de 
atendimento rápido a pacientes com risco de vida, deve o médico pediatra atender o paciente sem distinção de idade, até 
que outro profissional assuma o caso; 
5. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados pelo enfermeiro; 
6. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir 
diagnósticos, prescrever tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para 
promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; 
7. Prescrever medicamentos observando a padronização de condutas médicas e de uso de medicamentos da Prefeitura 
Municipal; 
8. Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar, caso 
indicado; 
9. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de 
urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro 
médico; 
10. Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico; 
11. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
12. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da 
administração; 
13. Realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros 
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
14. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho e executar outras tarefas correlatas 
à sua área de competência; 
15. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade; 
16. Obedecer ao Código de Ética Médica; 
17. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. (Redação acrescida pela Lei Complementar 
nº 154/2014) 
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MÉDICO PERITO 
1. Realizar perícia médica e emitir laudo circunstanciado (atestado de saúde ocupacional - ASO) em casos de posse de 
servidor em cargo ou função pública; durante o período de estágio probatório nos prazos previstos em legislação 
específica; exoneração ou demissão de servidores públicos municipais entre outros previstos em lei; 
2. Realizar perícias médicas durante a vida funcional do servidor definindo e analisando a incompatibilidade da doença 
com a atividade exercida pelo servidor; 
3. Analisar, emitir laudo conclusivo e demais atos necessários acerca das licenças dos servidores previstas na legislação 
municipal; 
4. Expedir laudo de licença para tratamento de saúde do servidor quando este apresentar atestado médico com 
afastamento do trabalho superior a 05 (cinco) dias, expedido por médico particular; 
5. Emitir parecer, no que diz respeito a questões de saúde de servidor púbico municipal, mediante solicitação de 
autoridade competente; 
6. Atuar visando essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da doença, conhecendo, para tanto, os processos 
produtivos e o ambiente de trabalho dos servidores; 
7. Avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua alocação para 
trabalhos compatíveis com suas condições de saúde, orientando-o, se necessário, no processo de adaptação; 
8. Notificar, formalmente, o órgão público competente quando houver suspeita ou comprovação de transtornos da saúde 
atribuíveis ao trabalho, bem como recomendar ao empregador a adoção dos procedimentos cabíveis, independentemente 
da necessidade de afastar o servidor do trabalho; 
9. Encaminhar ao órgão previdenciário, ao qual o servidor é vinculado para aposentadoria, os casos que julgue 
necessidade definitiva de afastamento do trabalho; 
10. Realizar todos os atos médicos previstos na legislação acerca da reabilitação profissional, encaminhando o servidor 
para a reabilitação profissional, quando julgar necessário, bem como, analisando a necessidade de permanência do 
mesmo na reabilitação e/ou o retorno ao trabalho e/ou encaminhamento à aposentadoria; 
11. Executar outras tarefas em acordo com a formação profissional, previstas no sistema, a critério da chefia imediata, 
bem como tarefas específicas em legislação que regulamenta os procedimentos relativos a licença para tratamento de 
saúde e perícia médica municipal; 
12. Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; 
13. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
15. Realizar outras atribuições afins. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 247/2019) 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
1. Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos usuários, efetuando atendimentos médicos, nos diferentes 
níveis de atenção; 
2. Emitir pareceres. Prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica; 
3. Prestar a plena atenção aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para 
atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra-referência) e ou exames complementares, analisando 
e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em conformidade 
com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina; 
4. Manter o registro dos usuários atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução, 
procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada; 
5. Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua atribuição técnica com a 
finalidade de atender determinações legais. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias; 
6. Realizar exames de sanidade mental quando for solicitado; 
7. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas 
médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. 
8. Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas, palestras, desenvolvendo 
pesquisas, participando de encontros, congressos e demais eventos na área; 
9. Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor elucidação dos casos; 
10. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 
11. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da 
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Instituição. 
12. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho e executar outras tarefas correlatas 
à sua área de competência 
13. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade 
14. Obedecer ao Código de Ética Médica. 
15. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e locais de trabalho e executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; 
16. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade; 
17. Obedecer ao Código de Ética Médica; 
18. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. (Redação acrescida pela Lei Complementar 
nº 154/2014) 
19. Participar ativamente do Programa de Reabilitação Profissional, avaliando e acompanhando os servidores, realizando 
todos os atos médicos previstos na legislação acerca da reabilitação profissional, bem como, emitindo laudo conclusivo 
sobre o estado de saúde do servidor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 247/2019) 
 
NUTRICIONISTA 
1. Efetuar levantamentos e diagnósticos, junto às equipes locais de saúde, das unidades da região correspondeste, 
essenciais ao planejamento, estabelecendo objetivos e metas para o serviço de saúde, especialmente no que se refere às 
atividades inerentes à alimentação e nutrição; 
2. Prestar atendimento ambulatorial de dietoterapia à população, garantindo o registro das consultas e elaborando os 
movimentos referentes as estas consultas; 
3. Implementar as ações de saúde pública de acordo com as diretrizes municipais de saúde, e participar das atividades 
programáticas intrainstitucionais e interinstitucionais; 
4. Elaborar, junto aos profissionais de saúde local, regional e central, estudos e padronização relativas às atividades de 
nutrição e alimentação, buscando o aperfeiçoamento contínuo dos manuais de condutas dos serviços municipais de 
saúde; 
5. Coordenar e supervisionar os programas de suplementação alimentar (PSA), implantados na rede de saúde, articulando-
se com as demais instituições envolvidas no programa, Segundo as diretrizes Municipais de Saúde; 
6. Administrar o PSA, prestando contas do consumo de alimentos, do número de beneficiários, dos desligamentos etc., às 
demais entidades envolvidas no programa; 
7. Garantir as ações de promoção da saúde da mulher e da criança junto à população, de acordo com as diretrizes 
municipais de saúde; 
8. Participar de projetos de pesquisa que envolvam a ciência da nutrição; 
9. Emitir parecer técnico, quando solicitado, em assuntos relacionados a área de alimentação e nutrição; 
10. Promover orientações junto aos órgãos municipais quanto à escolha, aquisição e estocagem de alimentos, bem como 
quanto à preparação, higiene e conservação dos mesmos; 
11. Inspecionar, junto aos órgãos que preparam merendas e alimentos, o processamento dos mesmos, os equipamentos 
utilizados na sua elaboração e a qualidade dos insumos e ingredientes utilizados; 
12. Elaborar dietas para programas de merenda ou suplementação alimentar e assemelhados, e inspecionar o seu 
cumprimento; 
13. Elaborar e desenvolver o treinamento de pessoal encarregado de preparar merendas e alimentos, observando o nível 
de rendimento, habilidade e higiene; 
14. Disseminar técnicas de nutrição e alimentação, através de cursos, palestras e outros eventos assemelhados; 
15. Estudar os hábitos alimentares e o estado nutricional da população, propondo medidas que visem a erradicação da 
desnutrição e deficiência alimentar; 
16. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
18. Executar outras atividades correlatas. 
 
ODONTÓLOGO 
1. Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 
2. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e 
na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); 
3. Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; 
4. Encaminhar e orientar os usuários que apresentem problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando 
seu acompanhamento, seguindo o manual de especialidades em Saúde Bucal e o caderno nº 17 de atenção básica saúde 
bucal (Ministério da Saúde); 
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5. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências/emergências; 
6. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
7. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 
8. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
9. Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação à saúde coletiva, assistindo famílias, indivíduos ou grupo 
específicos, de acordo com planejamento local; 
10. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 
11. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas nos bairros e escolas do Município. 
12. Capacitar as equipes de Saúde da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 
13. Supervisionar o trabalho realizado pelo Técnico em Saúde Bucal TSB e a auxiliar de Saúde Bucal- ASB; 
14. Realizar, também, atendimentos de acordo com o que preconiza o Programa Saúde da Família, zelar e realizar a 
manutenção possível e pertinente para o funcionamento dos equipamentos periféricos; 
15. Realizar, caso solicitado, tomadas radiográficas, profilaxias, moldagens para próteses e protocolos necessários para a 
confecção das mesmas; 
16. Realizar, caso solicitado, auditorias e perícias odontológicas; 
17. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança e assessoria 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
18. Atuar de acordo com o que é regido pelo disposto na lei 5081 de 24/08/1966, respeitando o código de ética 
odontológico e CRO-SC; 
19. Executar outras a atividades correlatas a função e ou determinadas pelo superior imediato e Secretaria Municipal de 
Saúde e Ação Social. 
20. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 169/2010) 
 
PROCURADOR MUNICIPAL 
1. Representar judicialmente o Município, em processos em que o mesmo seja parte; 
2. Representar o município em juízo, ou fora dele, nos processos de desapropriação, ações ordinárias e cobranças de 
Dívida Ativa, comparecendo a audiências e tomando sua defesa para pleitear uma decisão favorável; 
3. Redigir ou elaborar documentos jurídicos, análises, interpretações, pronunciamentos, pareceres, contratos, termos de 
compromissos e outras informações de natureza administrativa, tributária, trabalhista ou outras, aplicando a legislação, 
forma e terminologia adequada; 
4. Participar de sindicâncias e processos administrativos instaurados no âmbito municipal; 
5. Elaborar projetos de lei de origem do Executivo; 
6. Representar a Procuradoria Geral do Município, quando designado, em Comissões e Conselhos de que a mesma faça 
parte; 
7. Atuar nos processos administrativos tributários contenciosos, bem como em outros decorrentes de autuação por 
descumprimento de regulamentos administrativos, antes da decisão de 2ª instância, emitindo pareceres antes dos 
mesmos serem submetidos a julgamento; 
8. Analisar projetos de lei de origem legislativa, elaborando pareceres de forma a orientar o Chefe do Executivo; 
9. Analisar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo Municipal e encaminhados para sanção, elaborando pareceres nas 
situações em que o interesse público recomendar o veto parcial ou integral dos mesmos; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 
 
PSICÓLOGO 
1. Realizar entrevistas psicológicas com o objetivo de seleção ou remanejamento de servidores; 
2. Elaborar e implantar programas e projetos de treinamento de desenvolvimento de pessoal; 
3. Acompanhar os treinandos nos cursos e avaliar os resultados dos treinamentos dos servidores; 
4. Aplicar métodos e técnicas da psicologia do trabalho, para possibilitar o ajustamento do servidor no trabalho; 
5. Participar da elaboração e aplicação de testes de seleção, de acordo com a função do cargo a ser preenchido; 
6. Prestar assistência psicológica nas unidades de ensino municipal, fornecendo subsídios técnicos para orientação do 
processo ensino-aprendizagem; 
7. Orientar e assistir aos professores e auxiliares de sala, quanto a sua postura diante das crianças com problemas 
emocionais e/ou psicomotores; 
8. Sistematizar com a colaboração do professor o processo de acompanhamento do aluno em todos os aspectos de seu 
desenvolvimento; 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/2016/16/169/lei-complementar-n-169-2016-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-118-11-que-dispoe-sobre-o-novo-plano-de-cargos-e-vencimentos-dos-servidores-publicos-municipais-dispoe-sobre-a-concessao-de-promocoes-e-do-adicional-de-pos-graduacao-cria-novos-cargos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
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9. Informar os pais sobre a ação educativa da escola para que possam acompanhar com mais segurança os aspectos psico-
pedagógicos da educação de seus filhos; 
10. Contribuir para o funcionamento da equipe multiprofissional da área da saúde, com estudos e trabalhos grupais, com 
o enfoque psicológico das perturbações da saúde; 
11. Orientar no atendimento aos casos de perturbações psíquicas, nas ações de prevenção às doenças e perturbações 
mentais e nas ações de promoção da saúde mental; 
12. Orientar as ações de reabilitação e ressocialização dos doentes e perturbados mentais, principalmente os egressos de 
hospitais psiquiátricos; 
13. Participar na realização de diagnóstico de comunidade; 
14. Participar de estudos de técnicas psicoterápicas alternativas; 
15. Participar de estudos de ervas medicinais; 
16. Assessorar tecnicamente as diversas áreas da municipalidade em questões psicológicas; 
17. Realizar estudos psicológicos de interesse dos diversos órgãos da municipalidade; 
18. Participar de estudos de técnicas grupais; 
19. Supervisionar as atividades de estagiários de psicologia; 
20. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
21. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
22. Executar outras atividades correlatas. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
1. Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; 
2. Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; 
3. Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; 
4. Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; 
5. Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; 
6. Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da 
participação de concursos e exposições; 
7. Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; 
8. Avaliar os trabalhos realizados; 
9. Promover atividades sócio-recreativas; 
10. Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos participantes; 
11. Participar de programas voltados para a saúde pública; 
12. Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade; 
13. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 
14. Participar de equipes interdisciplinares na elaboração e execução de políticas de saúde; 
15. Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de saúde; 
16. Participar de estudos e pesquisas na área de saúde; 
17. Orientar, supervisionar, controlar e avaliar estágios sob a sua responsabilidade; 
18. Prestar assistência direta a pacientes; 
19. Realizar práticas e intervenções terapêuticas de terapia ocupacional; 
20. Orientar paciente, familiar e comunidade quanto à preservação de doenças promoção e recuperação da saúde; 
21. Promover cursos de atualização para equipes de terapeutas ocupacionais; 
22. Orientar, coordenar e supervisionar equipes de terapeutas ocupacionais. 
23. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
24. Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho; 
25. Executar outras atividades correlatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-estatuto-dos-servidores-do-municipio-de-videira
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/v/videira/lei-ordinaria/1994/0/9/lei-ordinaria-n-9-1994-cria-cargo-de-agente-de-contabildiade-de-nivel-superior
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATENÇÃO: 
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, havidas e 
publicadas até o dia da publicação do presente edital. Nas questões relacionadas a conhecimentos de informática, salvo 
expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar relacionadas a qualquer versão dos softwares 
existentes no mercado. As bibliografias são meramente sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o 
material para estudo. Será cobrado o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou definitivamente em vigor 
em 01/01/2016. Conhecimentos Gerais e Atualidades podem se referir a qualquer evento ou texto da atualidade. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia e Fonética (1) Classificação de Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais; (4) Dígrafos; (5) 
Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do hífen. Morfologia (1) 
Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras; (3) Classificação e flexão dos substantivos; artigos; adjetivos, numerais e 
pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Sujeito e 
predicado; (5) Sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; (2) Homônimos e parônimos; Figuras de linguagem; (2) Vícios 
de linguagem. Interpretação textual (1) Leitura e interpretação de textos narrativos e expositivos. Estrutura dos poemas 
(rimas, estrofes, versos, etc.). Literatura brasileira. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, ciência e tecnologia, energia, 
esporte, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política 
do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente e dados do município de Videira. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO:  
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. EPIs; Reciclagem e Meio Ambiente. Noções de Primeiros Socorros.  Noções de prevenção de acidentes de 
trabalho e incêndio; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades do cargo. Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. Cidadania e 
Participação Social;3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).; Remoção de lixo e detritos, destino e seleção do lixo.; Acidente de 
trabalho e prevenção de acidentes de trabalho;  Noções sobre primeiros socorros; Uso de equipamentos de proteção 
individual –EPIs;  Ergonomia. 
 
ESPECÍFICOS DO CARGO 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
AUXILIAR OPERACIONAL 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o 
patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. 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; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. 
Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo; 
Noções de operação de maquinas simples para limpeza e conservação do ambiente; Utilização de Ferramentes, Noções de 
Jardinagem; Preparo e cuidados com canteiro de obras;  
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ENSINO MÉDIO 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia e Fonética (1) Classificação de Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais; (4) Dígrafos; (5) 
Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do hífen. Morfologia (1) 
Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras; (3) Classificação e flexão dos substantivos; artigos; adjetivos, numerais e 
pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Sintaxe (1) Sujeito 
e predicado; (2) Objeto direto e objeto indireto; (3) Orações coordenadas; (4) Orações subordinadas; (5) Sinais de 
pontuação; (6) Concordância nominal; (7) Concordância verbal. Semântica (1) Sinônimos e antônimos; (2) Homônimos e 
parônimos; (3) Denotação e conotação. Estilística (1) Figuras de linguagem; (2) Vícios de linguagem. Interpretação textual. 
Gênero Discursivo. Uso da Crase e uso dos porquês. Literatura brasileira. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, ciência e tecnologia, energia, 
esporte, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política 
do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente e dados do município de Videira. 
Direitos Humanos. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Informática em Geral: conceitos.  Periféricos de um Computador.  Hardware.  Software.  Pacote Office, Utilização e 
configurações básicas do Sistema Operacional Windows.  Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e 
PowerPoint e suas respectivas versões.  Noções de segurança para Internet. Uso da internet; aplicativos, redes sociais e 
seus usos profissionais e para comunicação. Office 365,  Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e 
Mozilla Firefox e suas respectivas versões , dentre outros.  Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros.  
Configuração e utilização de Impressoras e periféricos. Extensões de arquivos; conversores para PDF; DOS e Linux.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS POR CARGO 
 

01. Agente Administrativo II 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios 
e invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO: Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da 
Constituição da República. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado - da administração pública. Tributação 
e do Orçamento - das finanças públicas. Noções de Direito Administrativo: Princípios administrativos. Atos Administrativos. 
Administração pública - administração direta e indireta e modalidades de entidades administrativas. Licitações e contratos 
da Administração Pública (Lei 14.133 de 01/04/2021). Lei do Pregão, noções de contabilidade pública.  Ética profissional. 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da 
Administração. Controle Da Administração.  Correspondência Oficial (Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República.), Noções de Protocolo, técnicas de arquivo. 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; recebimento, orientação e 
encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; 
Fraseologia adequada para a recepção. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e 
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expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria, 
requerimento, circular e etc.; Recepção e despacho de documentos; uso e funcionamento de equipamentos de escritório. 
Informática básica. Correio eletrônico e uso da internet. Técnicas e serviços bancários. . Gestão de material e controle de 
estoques e almoxarifado. Informática em Geral: conceitos.  Periféricos de um Computador.  Hardware.  Software.  Pacote 
Office, Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows.  Instalação, configuração e utilização: Word, 
Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões.  Noções de segurança para Internet.  Noções básicas de navegação 
na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões , dentre outros.  Correio Eletrônico. Sistemas de 
proteção antivírus e outros.  Configuração e utilização de Impressoras e periféricos. Extensões de arquivos; conversores 
para PDF; DOS e Linux.   
 

02.  Agente de Trânsito 
Legislação Geral Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. Comportamento: 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; CONHECIMENTOS INERENTES AO 
CARGO - 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. 

 
03. Agente Social 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO: Instituições Públicas e Políticas Públicas. Relação Estado / Sociedade. 
Pobreza e desigualdade social no Brasil. Etapas/fases do processo de política pública: formulação, implementação, 
execução, acompanhamento, monitoramento, avaliação. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 
monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Lei Orgânica da Saúde, Sistema Único de Saúde ‐ SUS, Lei 
Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Redes de atendimento. Desenvolvimento local: 
concepção de território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e 
rurais. Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto do Idoso. Declaração dos Direitos Humanos. Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Maria da 
Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB 
RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Direitos Sociais. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase); Estatuto da pessoa com deficiência. Lei Maria da Penha. Estatuto da Juventude. 
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04. Auxiliar Educacional 
Legislação Geral Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO:: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010); Lei nº 10.639/03 - História e 
Cultura Afro Brasileira e Africana. 4. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 5. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) anos iniciais e educação infantil; 6. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  
Resolução CNE/CP nº 2, de 22/12/2017 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Temas Transversais, 
Interdisciplinaridade. Planejamento e Projeto pedagógico. Metodologia de ensino, Currículo e Didática. O Professor e a 
prática pedagógica. Teóricos da educação; Teorias da Aprendizagem. Projeto Político Pedagógico; Avaliação da 
aprendizagem; Planejamento; Processo ensino-aprendizagem; psicologia da educação; Interdisciplinaridade; O 
desenvolvimento da criança nos aspectos: Biológico, emocional, cognitivo. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o 
atendimento às necessidades educacionais especiais. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Cuidar e Educar: Educar e cuidar; 
Higiene, saúde e nutrição infantil. A organização do tempo e do espaço na educação; Princípios que fundamentam a prática 
na educação : Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância; relação unidade de educação e família; As 
instituições de educação como espaço de produção das culturas infantis; O, Lúdico e a educação, recreação, A inclusão 
escolar, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades 
recreativas, literatura infantil, tipos de textos literários. Métodos e processos no ensino da leitura.   

 
05. Fiscal de Posturas 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO: DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Sistema Tributário Nacional. 1.1. Princípios do 
direito tributário. 1.2. Limitações do poder de tributar. 1.3. Repartição das receitas tributárias. 2. Tributos federais, estaduais 
e municipais. 3. Competência tributária. 4. Imunidade, isenção e não incidência tributária. 5. Obrigação tributária. 6. Fato 
gerador. 7. Crédito tributário. 8. Fiscalização. 8.1. Dívida ativa. 9. Ação de execução fiscal. 10. Lei nº 6.830/1980 e suas 
alterações. 11. Ilícito tributário. 12. Ilícito administrativo tributário. 13. Ilícito penal tributário. 14. Crimes contra a ordem 

tributária. 15. Lei nº 8.137/1990 e suas alterações. 16. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores. Legislação e 
normas sobre acessibilidade: NBR 9050:2015, NBR 16357:2016. Lei Federal n° 13.146/2015. 2.. 3. Lei Federal n° 

6.766/1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 4. Lei federal 10.257/2001. Estabelece diretrizes gerais da política 
urbana. 5. Lei federal n° 8.987/1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 6. 
Noções de arquitetura, urbanismo e topografia. 7. Leitura e interpretação de projetos de arquitetura, urbanização e 
pavimentação. 8. Leitura e interpretação de levantamentos topográficos. 9. Leitura e interpretação de projetos de 
macrodrenagem urbana. 10. Normas de desenho técnico: NBR 6492:1994; NBR 10068:1987. 11. Orientações Técnicas – 
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.  
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06. Motorista 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO:  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. 

 
07. Técnico de Agrimensura 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Funda-
mentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. 
Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, 
Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: 
Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. 
Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da Presidência da Re-
pública. ESPECÍFICOS DO CARGO: Cartografia básica: conceitos, representação da Terra no plano, sistemas de coordenadas, 
projeções cartográficas, projeção UTM, coleta direta e indireta de dados, cartografia temática, leitura de cartas e mapas. 
Topografia: conceitos, medida de distâncias e ângulos, orientação, posicionamento planimétrico e altimétrico, levantamen-
tos planialtimétricos, locação, terraplenagem, cálculo de áreas e volumes, divisão de áreas, levantamento para fins estatís-
ticos, instrumentos e métodos de medição, cálculo de projeto geométrico (greide, cubagem e perfil), curvas (circular, tran-
sição e vertical). Cadastro: conceito de cadastro imobiliário, finalidades e importância. Técnicas cadastrais. Cadastro rural e 
urbano. Elaboração de cartas: plano geral de construção de cartas, coleta de dados, concepção e projetos de cartas não-
topográficas, arquivamento de cartas. Fotogrametria: conceitos, noções de técnica fotogramétrica, modelo estereoscópico 
(obtenção, uso e geometria), fundamentos matemáticos da fotogrametria, erros na fotogrametria, aerotriangulação, orto-
fotocartas e cobertura aerofotogramétrica.  Cálculo de ajustamento:  teoria dos erros de observação, princípio do método 
dos mínimos quadrados, elipse e elipsóide de erros, propagação dos erros, classificação dos modelos de ajustamento, aná-
lise do resultado do ajustamento. Astronomia de posição: definições fundamentais, elementos e trigonometria esférica, 
sistemas de coordenadas astronômicas, sistemas de tempo, variações das coordenadas celestes e determinações astronô-
micas locais e de precisão. Geodésia: conceitos, modelos terrestres, geometria do elipsóide, sistemas de referência, datum.  
Transporte de coordenadas, determinação do elipsóide, sistemas geodésicos, métodos de medida e posicionamento em 
geodésia, geodésia celeste, estabilidade das estruturas geodésicas.  Posicionamento por GPS:  conceitos sobre a teoria GPS, 
características gerais, estrutura do sinal GPS (portadoras L1 e L2, códigos P, C/A e D), cálculo das coordenadas do receptor,  
DOP, técnicas de levantamento (estáticas e dinâmicas), métodos diferenciais, definição e uso de RTK, DGPS contra RTK, 
vantagens dos métodos, limitações operacionais, fontes de erros GPS, degradação da precisão, tipos de receptores, princi-
pais características de um receptor, aplicações de GPS. Cartografia automatizada: elementos matemáticos de computação 
gráfica, estrutura de computação gráfica, métodos digitais, conceito de cartografia digital, tecnologia de produção cartográ-
fica, dispositivos para entrada e saída de dados cartográficos, estruturas de dados cartográficos e não cartográficos, análise 
cartográfica. Sistemas de informações geográficas (SIG  ́s):  fundamentos em SIG ́s, elementos de um SIG. Legislação: Lei nº 
10.267/01; Decreto nº 4.449/02; Lei nº 9.605/98; Lei nº 6.015/73 (Título V do Registro de Imóveis); Estatuto da Terra; Código 
Florestal; Decreto Distrital nº 4.008/77; Lei nº 6.766/79 (Capítulo I, Capítulo III e Capítulo IV). Questão Fundiária:  perícias 
técnicas, tipos de ações (Possessória, Demarcatória, Divisória, Discriminatória e Reivindicatória); análises de cadeias domi-
niais, títulos de propriedade (registro paroquial, transcrição, matrículas e outros). Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa. Institui, no âmbito 
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da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do Art.  37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Lei Orgânica do Município.  
 

08. Técnico de Enfermagem 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; 
Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema 
de informação; Participação e controle social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação 
em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; 
intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e 
vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou 
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. Humanização do Atendimento e da Assistência. 
Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  Inerentes ao cargo: Atenção Básica a Saúde: Programa 
Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; 
Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); 
Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação 
Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; 
Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos 
de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: 
Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, 
tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício 
do profissional de enfermagem. 

 
09. Técnico de Saúde Bucal 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; 
Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema 
de informação; Participação e controle social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação 
em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; 
intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e 
vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou 
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. Humanização do Atendimento e da Assistência. 
Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso, ESPECÍFICOS DO CARGO: Odontologia Social – Atendente de 
consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie 
e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e aplicação); cariostáticos e selantes oclusais: 
Processo Saúde/Doença – levantamento epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, 
Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização 
e Desinfecção; Noções de : Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística, Ergomomia e anatomia 
bucal e dental (notação dentária) 

10. Técnico em Radiologia 
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Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República.  TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; 
Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema 
de informação; Participação e controle social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação 
em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; 
intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e 
vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou 
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. Humanização do Atendimento e da Assistência. 
Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso. ESPECÍFICOS DO CARGO: Lei nº 7.394/1985 (Regula o 
exercício da Profissão de Técnico em Radiologia); Decreto nº 92.790/1986 (Regulamenta a Lei nº 7.394/1985); Código de  
Ética  Profissional;  Resolução  nº  16,  de  23/10/2014  (Regula  e  normatiza  a  inscrição  de  Técnico  e  Tecnólogo  no  
Sistema CONTER/CRTR’s). Resoluções do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Disponível no site: 
www.conter.gov.br  1 Normas de radioproteção. 2 Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. 3 Efeitos biológicos das 
radiações. 4 Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. 5 Operação de equipamentos em radiologia. 6 Câmara 
escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 7 Câmara clara – seleção 
de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 8 Técnicas radiográficas em tomografia 
computadorizada. 8.1 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. 8.2 Protocolos de exames em 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. 9 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. 9.1 
Protocolos de exames de medicina nuclear. 9.2 Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. 10 Contaminação 
radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11 Processamento de imagens digitais. 11.1 Informática aplicada ao diagnóstico 
por imagem. 11.2 Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. 11.3 Equipamentos utilizados 
no processamento de imagens digitais. 11.4 Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. 11.5 Protocolos de 
operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12 Anatomia Humana. 12.1 Nomenclatura e terminologia anatômica. 
12.2 Planos de delimitação do corpo e eixos. 12.3 Sistema esquelético, articulações e músculos. 12.4 Sistema neurológico. 
12.5 Sistema cardiovascular. 12.6 Sistema linfático. 12.7 Sistema respiratório. 12.8 Sistema gastrointestinal. 12.9 Sistema 
renal. 12.10 Sistema reprodutor masculino e feminino. 12.11 Sistema endócrino. 12.12 Traumatologia. 13 Legislação 
radiológica e segurança no trabalho. Legislação e Ética profissional. 

 
11. Técnico em Segurança do Trabalho 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO: Conceitos  básicos  em  Segurança  do  Trabalho.  Acidentes do  Trabalho.  
Avaliação  do  trabalho  e  do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho. 
Estratégia de  Controle.  Análise  do  processo  de  trabalho.  Características  de  mão -de-obra.  Liberação  de  área  para 
trabalho,  para  garantir  a  integridade  física  dos  empregados  e  das  instalações  da  empresa.  CAT –Comunicação  de  
Acidente  do  Trabalho.  Índices  de  frequência  e  de  gravidade.  EPI –Equipamento  de Proteção  Individual.  EPC –
Equipamento  de  Proteção  Coletiva.  Caracterização  da  exposição  a  riscos ocupacionais   (físico,   químico,   biológicos   e   
ergonômicos).   Intervenção   em   ambiente   de   trabalho. Entendimentos  sobre  empregador,  empregado,  empresa,  
estabelecimento,  setor  de  serviço,  canteiro  de obra,  frente  de  trabalho,  local  de  trabalho e plataformas,  para  fins  de  
aplicação  das  NRs.  Condições de  trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Elaboração de relatórios e 
estatísticas pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias relacionadas com a prevenção 

http://www.conter.gov.br/
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de acidentes. Conhecimento, entendimento, aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança 
do Trabalho. Outros problemas específicos do trabalho. Prevenção de Incêndio, Detecção; Alarme e Combate à Incêndio; 
Confinamento de Incêndio; Análise de Incêndio; Plano Preliminar de Proteção, Plano de Proteção Contra Incêndio; Garantia 
da Qualidade; Vias de Acesso e de Escape; Sistema de Ventilação, Sistemas Elétricos, Sistemas de Comunicação; Brigadas de 
Incêndios; Disposição Gerais; Inspeção Prévia; Embargo ou Interdição; Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Equipamentos de Proteção Individual; Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Edificações; Programa e Prevenção de Riscos Ambientais; Transportes; 
Movimentação; Armazenagem e Manuseio de Materiais; Máquinas e Equipamentos; Caldeiras e Vasos Sob Pressão; Fornos; 
Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas; Ergonomia; Condições do Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção. NBRs específicas da função Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho – 
Ministério do Trabalho e Emprego; 1. Norma Regulamentadora Nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho. 2. Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 3. Norma 
Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 4. Norma Regulamentadora Nº 08 – Edificações. 5. 
Norma Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 6. Norma Regulamentadora Nº 10 - 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 7. Norma Regulamentadora Nº 11 - Transporte, movimentação, 
Armazenagem e Manuseio de Materiais. 8. Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações Insalubres. 9. Norma 
Regulamentadora Nº 16 Atividades e Operações Perigosas. 10. Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia. 11. Norma 
Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 12. Norma Regulamentadora 
Nº 23 - Proteção Contra Incêndios. 13. Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho. 14. Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais. 15. Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de 
Segurança. 16. Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura. 
 

12. Técnico em Vigilância Sanitária 
Legislação Geral: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira; Lei Orgânica do Município de Videira e Emendas; 
Lei da Improbidade Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios 
Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 
18 e 19. Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o 
Patrimônio, Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e 
invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. Manual da 
Presidência da República. ESPECÍFICOS DO CARGO: Vigilância sanitária: Normas sobre noções: coleta e destino dos 
excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção dos alimentos; saneamento da zona rural; 
disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. Noções gerais sobre saneamento básico. 
Conceito: área de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e documentos legais, 
fiscalização, inspeção sanitária, infração e penalidades, Circunstâncias agravantes. Vistorias Alimento e medicamentos: 
manipulação, armazenamento, transporte, saúde do trabalhador e edificações. Noções de saneamento básico. Legislação 
municipal. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação por Agrotóxicos; Cuidados referentes ao DDA – 
Doenças diarreicas agudas, sua prevenção, fiscalização, normativas, notificações e punições. Normas federais constituição 
brasileira de 1988. Ética. Código brasileira de trânsito.  

 

ENSINO SUPERIOR  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia e Fonética (1) Classificação de Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais; (4) Dígrafos; (5) 
Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do hífen. Morfologia (1) 
Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras; (3) Classificação e flexão dos substantivos; artigos; adjetivos, numerais e 
pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Sintaxe (1) Sujeito 
e predicado; (2) Objeto direto e objeto indireto; (3) Orações coordenadas; (4) Orações subordinadas; (5) Sinais de 
pontuação; (6) Concordância nominal; (7) Concordância verbal. Semântica (1) Sinônimos e antônimos; (2) Homônimos e 
parônimos; (3) Denotação e conotação. Estilística (1) Figuras de linguagem; (2) Vícios de linguagem. Interpretação textual 
Uso da Crase e uso dos porquês. Sequências textuais (narrativas, descritivas, expositivas, injuntivas e argumentativas). 
Gêneros discursivos. Literatura brasileira. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
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Informática em Geral: conceitos.  Periféricos de um Computador.  Hardware.  Software.  Pacote Office, Utilização e 
configurações básicas do Sistema Operacional Windows.  Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e 
PowerPoint e suas respectivas versões.  Noções de segurança para Internet. Uso da internet; aplicativos, redes sociais e 
seus usos profissionais e para comunicação. Office 365,  Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e 
Mozilla Firefox e suas respectivas versões , dentre outros.  Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros.  
Configuração e utilização de Impressoras e periféricos. Extensões de arquivos; conversores para PDF; DOS e Linux.   
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, ciência e tecnologia, energia, 
esporte, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política 
do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente e dados do município de Videira. 
Direitos Humanos. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 
ESPECÍFICO POR CARGO 
 
14. ANALISTA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  INERENTES A CARGO: 
Evolução histórica, Origem do turismo. Turismo: aspectos conceituais e classificações: Conceituação e terminologia. 
Classificações segundo o lugar de origem e de destino. Classificações segundo a estratificação socioeconômica do turista. 
Turismo: multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. As diferentes disciplinas relacionadas ao turismo. Competências 
governamentais e impactos. Atrativos turísticos: definição, classificação e hierarquização. Produto turístico: Conceitos e 
componentes do produto. Particularidades do produto turístico. Elaboração e estruturação de produtos turísticos. Espaço 
turístico: Organização do espaço turístico; impactos da exploração do espaço turístico. Paisagem: elementos básicos e 
propriedades. Espaço turístico: divisão e tipologia. Clusters: conceitos, dimensionamento e importância. Noções de roteiros 
turísticos. Conceitos de roteiros turísticos. Classificações dos roteiros turísticos. Noções de Ecologia e Proteção ao Meio 
Ambiente. Manifestações da cultura popular e Patrimônio Cultural. Planejamento Turístico: Teoria e Técnica de 
Comunicação. Turismo Sustentável. Santa Catarina e seus pontos turísticos. Fundamentos Do Turismo: definições de 
turismo. Turistas: Definições Tipologias. Tipos e formas de turismo. Oferta turística e produto turístico. Patrimônio turístico. 
Sociologia do Turismo: as motivações do Homem e seu lazer. Comportamento e as experiências vividas nas viagens. Turistas 
e populações locais. Humanização das viagens. Turismo E Proteção Ambiental: planejamento sustentável. Impactos 
ambientais do turismo. Zoneamento dos espaços naturais. Turismo e educação ambiental. Turismo: planejamento, 
organização e gestão: conceitos básicos de planejamento. O planejamento turístico. O enfoque sistêmico no planejamento 
turístico. Tipos de planejamento em turismo. Sinergia no turismo. Análise macroambiental. Diagnóstico. Estratégias de 
marketing. Estratégias de comunicação. Planos setoriais para e estruturação do turismo. Roteiro para diagnóstico de núcleos 
receptores. Organização e funções de uma Secretaria de Turismo. Características histórico-geográficas, festas, eventos 
pontos turísticos, cultura artesanato de Santa Catarina do Vale do Itajaí e de Videira. Técnicas e projetos de captação de 
recursos, SICONV. 
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15. ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  
INERENTES A CARGO: 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; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor 
específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Fraseologia adequada para a recepção. 
Correspondência Oficial. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de 
documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria, requerimento, 
circular e etc.; Recepção e despacho de documentos, Noções de Protocolo, técnicas de arquivo. Uso e funcionamento de 
equipamentos de escritório. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e 
correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material 
e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos; 
Formas de tratamento Aspectos da redação oficial e atos normativos (Manual de Redação da Presidência da República 
disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao.) Noções Básicas de Processos e Procedimentos Licitatórios; - Lei de 
Responsabilidade Fiscal; - Lei 8.666/93 e lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações; - Lei que instituiu a licitação 
na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002). Noções básicas de contabilidade pública e 
responsabilidade fiscal. Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.  Lei Complementar 
nº 101/2000 e suas alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal).  Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Administração Pública. 1.1 Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 1.2 
Administração Pública na Constituição Federal. 2 Regime jurídico-administrativo. 2.1. Supremacia do interesse público sobre 
o privado e indisponibilidade do interesse público. 3 Organização administrativa. 3.1 Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 3.2 Administração direta. 3.3. Administração indireta. 4. Atos administrativos. 4.1. Atos 
administrativos em espécie. 4.2. Extinção, revogação, anulação e cassação dos atos administrativos. 5. Processo 
administrativo. 5.1. Poderes e deveres da Administração Pública. 6. Serviços públicos. 6.1. Parcerias entre a Administração 
Pública e organizações da sociedade civil. 7. Intervenção do Estado na propriedade. 8. Leis de Licitações. 9. Contratos 
administrativos. 10. Improbidade administrativa. 11. Agentes públicos. 12. Bens públicos. 13. Responsabilidade civil do 
Estado. 14. Legislação federal e municipal pertinente à matéria administrativa. 15. Jurisprudência e súmulas dos tribunais 
superiores.  DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. 1.1. Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 1.2. Interpretação das normas constitucionais. 2. Poder constituinte. 3. Princípios fundamentais. 
4. Direitos e garantias fundamentais. 4.1. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 5. 
Direitos sociais. 6. Direitos políticos. 7. Organização do Estado. 7.1 Organização político-administrativa. 7.2 Estado federal 
brasileiro. 7.3. Intervenção federal. 7.4. Intervenção dos estados nos municípios. 8. Administração Pública. 9. Organização 
dos Poderes no Estado. 9.1. Mecanismos de freios e contrapesos. 10. Regime de Precatórios. 11. Funções essenciais à Justiça. 
11.1. Advocacia Pública. 12. Controle da constitucionalidade. 13. Finanças públicas. 14. Ordem econômica e financeira. 15. 
Sistema Financeiro Nacional. 16. Ordem social. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores. DIREITO CIVIL: 1 Lei de 
introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 
Aplicação das leis no tempo. 1.3 Aplicação das leis no espaço. 2. Pessoas jurídicas. 2.1. Conceito e elementos 
caracterizadores. 2.2. Associações. 2.3. Fundações. 2.4. Desconsideração da personalidade jurídica. 2.5. Responsabilidade 
da pessoa jurídica e dos sócios. 3. Bens. 4. Fato jurídico. 5. Negócio jurídico. 6. Prescrição e decadência. 7. Obrigações. 7.1. 
Princípios. 7.2. Boa‐fé. 7.3. Classificações. 8. Contratos. 8.1. Espécies de contratos regulados no Código Civil. 9. 
Responsabilidade civil. 10. Preferências e privilégios creditórios. 11. Posse. 12. Direitos reais. 12.1. Propriedade. 12.2. 
Superfície. 12.3. Servidões. 13. Direito das sucessões. 13.1. Inventário e partilha. 14. Lei nº 8.078/1990 e suas alterações. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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15. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores. LEGISLAÇÃO ESPARSA: 1. Lei 4.320/64 e alterações – Noções de 
Contabilidade Pública. 5. Lei Orgânica do Município. 
 
16. ARQUITETO E URBANISTA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  INERENTES A CARGO:  
Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; programas de 
necessidades; dimensionamento, organização do arranjo interno e layout; controle térmico, acústico e luminoso das 
edificações. Acessibilidade nas construções e no meio urbano: adequação do espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; 
NBR 9050; Decreto nº 5.296/04. Ordenação do Solo Urbano: zoneamento de uso de solo; índices urbanísticos; sistema viário, 
uso e ocupação do solo; projetos urbanísticos e de reestruturação urbana; impactos ambientais urbanos; planejamento 
urbano no Brasil; plano diretor. Legislação urbanística e ambiental: instrumentos de intervenções urbanísticas e ambientais; 
limitações e restrições à propriedade; função social da propriedade; instrumentos jurídico-urbanísticos do Estatuto da 
Cidade; servidão urbanística, desapropriações, limitações administrativas. Parcelamento do Solo Urbano: aspectos 
urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. Noções dos projetos complementares: noções de comportamento e 
desempenho estrutural das edificações; instalações elétricas e hidros sanitárias; especificação de serviços e materiais; 
instalação de elevadores; sistemas de segurança nas edificações; prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico-financeira 
de projetos arquitetônicos, urbanísticos e complementares: memoriais descritivos; cadernos de encargos; orçamento; 
composição de custos; técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; acompanhamento e fiscalização, controle e 
programação de obras; licitação de obras públicas. Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: noções de preservação do 
patrimônio histórico, cultural e ambiental; tombamento e inventário. Computação gráfica: conhecimento de AutoCAD 2D e 
3D.Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, 
aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos, 
planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, 
Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e 
aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança. Lei complementar nº 66/2011 - Código de Obras e Edificações 
de Videira.  
 
17. ASSISTENTE SOCIAL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
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– LEGISLAÇÃO E SUS –  Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso. INERENTES 
AO CARGO: Código de ética profissional do assistente social. História e reconceituação do Serviço Social. O Serviço Social no 
Brasil. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Trabalho e Serviço Social. Planejamento e Serviço 
Social. O código de ética profissional do assistente social. Instituições Públicas e Políticas Públicas. Relação Estado / 
Sociedade. Pobreza e desigualdade social no Brasil. Etapas/fases do processo de política pública: formulação, 
implementação, execução, acompanhamento, monitoramento, avaliação. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social. Conselhos e 
Conferências. Lei Orgânica da Saúde, Sistema Único de Saúde ‐ SUS, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Redes de atendimento. Desenvolvimento local: concepção de território, participação no poder 
local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais. Família: As novas modalidades de família, 
metodologias de abordagem familiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Declaração dos Direitos 
Humanos. Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que 
regulamenta a profissão do Assistente Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente 
Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei 
Orgânica da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005. Resolução 
CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 
8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. 
Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Direitos Sociais. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase); Estatuto 
da pessoa com deficiência. Lei Maria da Penha. Estatuto da Juventude. Normas e orientações do CRAS e do CREAS; Sistema 
Único da Assistência Social; Norma Operacional Básica do SUAS; Política Nacional de Assistência Social; Norma Operacional 
Básica – RH – SUAS; Decreto N.6307/2007 que regulamenta os Benefícios Eventuais. Plano Municipal de Assistência Social 
e seus processos; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Vigilância Sócio assistencial.  Programa de 
Transferência de Renda (BPC, Programa Bolsa Família).  Programas Governamentais de habitação e projetos social. 
 
18. BIOQUIMICO FARMACEUTICO E FARMACEUTICO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Noções de Biologia Molecular. Microbiologia e Micologia. Bioquímica: Bioquímica 
básica e biomoléculas. Procedimentos gerais de laboratório. Citologia. Ética: bioética (conceito e evolução); fundamentos e 
experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a alocação de recursos; bioética e os direitos humanos. 
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Farmacêutica: Interações medicamentosas; Princípios gerais da atenção farmacêutica; Conceitos de atenção farmacêutica; 
Planejando a atenção farmacêutica; A atenção farmacêutica na prevenção de doenças; Reações adversas a medicamentos; 
Reações adversas a medicamentos dependentes do paciente; Critérios de classificação das RAM; Etiologia das RAM; 
Diagnóstico das RAM. Farmacologia: Interação entre moléculas de fármacos e células; Substâncias agonistas e antagonistas; 
Riscos e benefícios do uso de fármacos; Farmacodinâmica e farmacocinética; Translocação de moléculas pelo organismo; 
Farmacocinética; Absorção das moléculas de fármacos; Distribuição de fármacos pelo organismo; Metabolismo das 
substâncias; Excreção das substâncias; Riscos e benefícios do uso de fármacos. Farmacologia: A ciência dos medicamentos; 
Noções sobre medicamentos; Preparações medicamentosas; Interação entre moléculas de fármacos e células; Substâncias 
agonistas e antagonistas; Riscos e benefícios do uso de fármacos; Farmacodinâmica e farmacocinética; Translocação de 
moléculas pelo organismo; Farmacocinética; Absorção das moléculas de fármacos; Distribuição de fármacos pelo 
organismo; Metabolismo das substâncias; Excreção das substâncias; O medicamento Genérico; Fármacos bloqueadores 
neuromusculares; Fármacos que inibem a liberação de acetilcolina; Fármacos que afetam os receptores adrenérgicos; 
Fármacos que atuam sobre os neurônios adrenérgicos; Fármacos que afetam a síntese de noradrenalina; Fármacos que 
afetam a captação de noradrenalina, Que afetam o coração: Fármacos antianginosos; Coagulação e hemorragia; Agentes 
pró- coagulantes; Anticoagulantes; Fármacos antiplaquetários; Fármacos fibrinolíticos e antifibrinolíticos; Fármacos 
utilizados nos distúrbios gastrintestinais: Fármacos que inibem a secreção de HCl; Fármacos anti-eméticos; Mediadores 
inflamatórios: Fármacos anti-inflamatórios; Principais AINEs: anti-inflamatórios não-esteroidais e sua farmacologia local; 
Fármacos anti-histamínicos; Fármacos utilizados na gota; Fármacos anti-reumatoides; Fármacos Sistema nervoso: 
Anestésicos gerais: mecanismo de ação; O procedimento anestésico: breves explicações; Anestésicos inalatórios; 
Anestésicos intravenosos; Fármacos ansiolíticos e hipnóticos; Classificação dos fármacos ansiolíticos e hipnóticos; Fármacos 
antidepressivos; Fármacos inibidores da monoamino-oxidase (IMAO); Fármacos estabilizadores do humor; Fármacos 
antiepilépticos; Fármacos utilizados no tratamento da epilepsia; 
 
19. CONTADOR 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República Inerentes ao Cargo: 
Contabilidade Pública: 1. Conceito. 2. Campo de Aplicação. 3. Regimes Contábeis: Orçamentário e Patrimonial. 4. Resolução 
CFC nº 1.111/2007 - Princípios de Contabilidade Sob a Perspectiva do Setor Público. 5. Subsistemas de Informações: 
Orçamentárias, Patrimoniais, Compensação. 6. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC – T 
16.1 a 16.11. 7. Exercício Financeiro. 8. Processo de Planejamento - Orçamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. 9. Receita e Despesa Extraorçamentária: Conceito e Contabilização. 
10. Dívida Ativa. 11. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Edição atualizada - (Portaria Conjunta STN/SOF nº 
1/2014 e Portaria STN 700/2014): Anexos - Ementário da Receita e do PCASP. 12. Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
Receita Orçamentária: Conceito, Classificação da Receita Orçamentária, Reconhecimento da Receita Orçamentária, 
Relacionamento do Regime Orçamentário com o Regime Contábil, Etapas da Receita Orçamentária, Procedimentos 
Contábeis Referentes à Receita Orçamentária. Despesa Orçamentária: Conceito, Classificações da Despesa Orçamentária, 
Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais, Reconhecimento da Despesa Orçamentária, Etapas da Despesa Orçamentária, 
Procedimentos Contábeis referentes à Despesa Orçamentária, Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores, 
Suprimentos de Fundos (Regime de Adiantamento). Procedimentos Contábeis Patrimoniais: Patrimônio Público: Conceito, 
Composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido/Saldo Patrimonial. Variações Patrimoniais: Qualitativa, Quantitativa e 
Resultado Patrimonial. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: Aspectos Gerais e 
Estrutura do PCASP. Detalhamento das Contas do PCASP. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço 
Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração do Fluxo 
de Caixa. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido. Consolidação das Demonstrações Contábeis. 13. Registros 
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Contábeis de Operações Típicas. 14. Legislação: Lei Complementar nº 101/2000 e atualizações; Lei Federal nº 4.320/64; 
Portarias STN e MOG.  Informática em Geral: conceitos.  Periféricos de um Computador.  Hardware.  Software.  Pacote 
Office, Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows.  Instalação, configuração e utilização: Word, 
Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões.  Noções de segurança para Internet.  Noções básicas de navegação 
na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões , dentre outros.  Correio Eletrônico. Sistemas de 
proteção antivírus e outros.  Configuração e utilização de Impressoras e periféricos. Extensões de arquivos; conversores para 
PDF; DOS e Linux.   
 
21. ENFERMEIRO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – 
LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso. INERENTES 
AO CARGO: Trabalho em equipe multiprofissional. Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de 
enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional – COREN. Programa Nacional de 
Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação. Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. 
Meios de desinfecção e esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em Enfermagem. Supervisão 
em Enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: definição de urgência 
e emergência; prioridade no tratamento; princípios para um atendimento de urgência e emergência. Assistência de 
enfermagem nas urgências: do aparelho respiratório; do aparelho digestivo; do aparelho cardiovascular; do aparelho 
locomotor e esquelético; do sistema nervoso; ginecológicas e obstétricas; dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; 
psiquiátricas; do aparelho urinário. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento 
materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, 
prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes 
mellitus). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, 
medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e 
mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. Visita domiciliar, ações 
educativas. Relação população/serviços de saúde. Relação paciente/profissional. Conhecimento do estatuto do idoso. 
Biossegurança. Gestão de Qualidade. Direitos reprodutivos e saúde materna: gênero, direito à saúde e cuidado humano. 
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher. Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento e Rede 
Cegonha. Assistência à mulher no pré-natal. Assistência ao parto. Assistência ao puerpério normal e patológico. Prevenção 
das DST/AIDS. Assistência à mulher com complicações obstétricas. Assistência a mulher em situações de abortamento e 
violência. Assistência ao recém-nascido em sala de parto e alojamento conjunto. Consulta pós-natal 
 
22. ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. Inerentes ao cargo: 
Cartografia básica: conceitos, representação da Terra no plano, sistemas de coordenadas, projeções cartográficas, projeção 
UTM, coleta direta e indireta de dados, cartografia temática, leitura de cartas e mapas. Topografia: conceitos, medida de 
distâncias e ângulos, orientação, posicionamento planimétrico e altimétrico, levantamentos planialtimétricos, locação, 
terraplenagem, cálculo de áreas e volumes, divisão de áreas, levantamento para fins estatísticos, instrumentos e métodos 
de medição, cálculo de projeto geométrico (greide, cubagem e perfil), curvas (circular, transição e vertical). Cadastro: 
conceito de cadastro imobiliário, finalidades e importância. Técnicas cadastrais. Cadastro rural e urbano. Elaboração de 
cartas: plano geral de construção de cartas, coleta de dados, concepção e projetos de cartas não-topográficas, arquivamento 
de cartas. Fotogrametria: conceitos, noções de técnica fotogramétrica, modelo estereoscópico (obtenção, uso e geometria), 
fundamentos matemáticos da fotogrametria, erros na fotogrametria, aerotriangulação, ortofotocartas e cobertura 
aerofotogramétrica.  Cálculo de ajustamento:  teoria dos erros de observação, princípio do método dos mínimos quadrados, 
elipse e elipsóide de erros, propagação dos erros, classificação dos modelos de ajustamento, análise do resultado do 
ajustamento. Astronomia de posição: definições fundamentais, elementos e trigonometria esférica, sistemas de 
coordenadas astronômicas, sistemas de tempo, variações das coordenadas celestes e determinações astronômicas locais e 
de precisão. Geodésia: conceitos, modelos terrestres, geometria do elipsóide, sistemas de referência, datum.  Transporte 
de coordenadas, determinação do elipsóide, sistemas geodésicos, métodos de medida e posicionamento em geodésia, 
geodésia celeste, estabilidade das estruturas geodésicas.  Posicionamento por GPS:  conceitos sobre a teoria GPS, 
características gerais, estrutura do sinal GPS (portadoras L1 e L2, códigos P, C/A e D), cálculo das coordenadas do receptor,  
DOP, técnicas de levantamento (estáticas e dinâmicas), métodos diferenciais, definição e uso de RTK, DGPS contra RTK, 
vantagens dos métodos, limitações operacionais, fontes de erros GPS, degradação da precisão, tipos de receptores, 
principais características de um receptor, aplicações de GPS. Cartografia automatizada: elementos matemáticos de 
computação gráfica, estrutura de computação gráfica, métodos digitais, conceito de cartografia digital, tecnologia de 
produção cartográfica, dispositivos para entrada e saída de dados cartográficos, estruturas de dados cartográficos e não 
cartográficos, análise cartográfica. Sistemas de informações geográficas (SIG  ́s):  fundamentos em SIG ́s, elementos de um 
SIG. Legislação: Lei nº 10.267/01; Decreto nº 4.449/02; Lei nº 9.605/98; Lei nº 6.015/73 (Título V do Registro de Imóveis); 
Estatuto da Terra; Código Florestal; Decreto Distrital nº 4.008/77; Lei nº 6.766/79 (Capítulo I, Capítulo III e Capítulo IV). 
Questão Fundiária:  perícias técnicas, tipos de ações (Possessória, Demarcatória, Divisória, Discriminatória e Reivindicatória); 
análises de cadeias dominiais, títulos de propriedade (registro paroquial, transcrição, matrículas e outros). Estatuto das 
Cidades - Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade 
Administrativa. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do Art.  37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Lei Orgânica 
do Município.  
 
23. ENGENHEIRO CIVIL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
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5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República   
Inerentes ao cargo: Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; 
Parcelamento de solo urbano; Contratos e licitações: contratos, aditivos contratuais, especificações técnicas, Lei nº 14.133 
de 01/04/2021, Lei nº 14.230 de 25/10/2021 e Decreto nº 3.555/2000; Estatuto das Cidades; Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; Novo Código Florestal Brasileiro; ABNT NBR 9050/04 e alterações. Legislação Estadual: Parcelamento de solo 
urbano. Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção: propriedades, ensaios tecnológicos, tipos de materiais; Teoria das Estruturas; Estradas e Pavimentação; 
Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Estruturas em Concreto Armado, Aço e Madeira; Estruturas em Concreto Pré-
Moldado e Protendido; Fundações: investigação do solo, ensaios tecnológicos, propriedades, tipos de fundações; 
Planejamento de Obras: planejamento e controle de obras de engenharia, cronograma físico-financeiro; Orçamento de 
Obras: preparo e análise de orçamentos, custos diretos e indiretos, encargos sociais, quantificação de insumos e serviços, 
NBR 12721/06 (versão corrigida 2007), referências de preços, Decreto nº 7.983/2013; Saneamento Urbano; Equipamentos 
Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal 
Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Higiene e segurança do 
trabalho. Normas Técnicas da ABNT (NBR’s) e Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 
(NR’s). Legislação ambiental, resoluções do CONAMA, resíduos sólidos, tratamentos de resíduos, classificação dos resíduos 
 
24. ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República . INERENTES AO CARGO: 
Sistemas de abastecimento de água. Água Fria Potável; Esgotos Sanitários; Estimativa das Descargas. Ramais de Descarga. 
Ramais de Esgotos. Válvulas e Reparos. Tubos de Queda. Coletor Predial. Ventilação. Sistemas de Águas Pluviais; Instalações 
de Proteção e Combate a Incêndio; Instalações de Água Gelada; Instalações de Água Quente; Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP); Tipos de Sistemas. Dimensionamento das Tubulações. Materiais Utilizados. Execução; Materiais Empregados em 
Instalações. Escoamento em tubulações e canais. Estações elevatórias. Bombas. Manutenção de Caixas d'água. 
Interpretação de croqui e relatórios com dimensionamento. Noções de instalação, conserto e manutenção de adutoras, 
redes de distribuição de água, registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral, consertos de válvulas, torneiras 
e providenciar as substituições de tubos; ligações domiciliares, ampliação de redes e consertos de ligações, tanto de água 
como de esgoto; mudanças de ligações, instalações e retiradas de hidrômetros das ligações domiciliares; Normas de 
Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. 
Unidades de Carga Elétrica. Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 
Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos; Resistência de um Condutor. Fios e Cabos 
Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos Magnéticos; Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. 
Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-raios e suas Funções. Instalação de chave magnética. 
 
26. ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
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Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República 
INERENTES AO CARGO: Ecossistemas, manejo e impactos ambientais. Fiscalização e licenciamento ambiental. Legislação 
ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Noções gerais sobre Unidades de Conservação, Áreas de Preservação 
Permanentes e Parques Estaduais, Educação Ambiental, Ecologia e Meio Ambiente, Preservação e Conservação de Recursos 
Naturais. Poluição ambiental rural. Conservação dos recursos naturais. Saneamento básico rural. Influência do clima nos 
ecossistemas naturais e agroindustriais. A agropecuária e o desenvolvimento sustentável. Planejamento agropecuário. 
Administração, crédito e seguro rural. Avaliação e perícias agropecuárias. Comercialização agrícola. Gestão empresarial do 
agronegócio. Capital e custo de produção. Medidas de resultado econômico. Fatores que afetam os resultados econômicos. 
Visão geral de mercado e marketing. Climatologia, meteorologia e agroclimatologia. Instrumentação e observação 
meteorológica. Radiação solar e plantas cultivadas. Temperatura do ar e do solo e plantas cultivadas. Relação solo, água 
planta. A água na atmosfera. Necessidade hídrica das culturas. Zoneamento agroclimático. Fenômenos de transporte de 
nutrientes. Transferência de calor e massa. Ebulição e condensação. Trocadores de calor. Solos, formação, constituição, 
propriedades químicas e físicas. Matéria orgânica e organismos do solo. Solos, manejo e conservação. Fundamentos da 
ciência do solo. Introdução à fauna do solo. Microbiota do solo. Transformações bioquímicas dos nutrientes. Corretivos e 
fertilizantes: propriedades básicas; classificação e emprego. Nutrição mineral de plantas e adubação. Adubação verde e 
orgânica. Manejo da matéria orgânica do solo, amontoa e cobertura morta. Tecnologia de produção para grandes e 
pequenas culturas, horticultura geral, floricultura, fruticultura, olericultura, condimentares, preparo do solo e de mudas, 
adubação, semeadura, plantio, cultivo, tratos culturais, colheita, pós-colheita transporte e conservação. Plantas invasoras, 
manejo e controle. Herbicidas tipos e modo de ação. Paisagismo, parques e jardins. Manejo e Produção Florestal Genética 
e melhoramento vegetal e animal. Botânica e fisiologia vegetal. Construções Rurais. Entomologia agrícola. Proteção de 
plantas, defensivos agrícolas, características, tipos e emprego. Receituário agronômico. Fitopatologia, microbiologia e 
fitossanidade agrícola. Rizosfera e micro organismos do solo. Fixação biológica do nitrogênio do solo e do ar. Manejo e a 
microbiota do solo. Conservação do solo e da água. Sustentabilidade do uso dos recursos solo e água. Infiltração, 
escoamento e conservação da água. Erodibilidade do solo. Práticas conservacionistas. Extensão rural. Desenvolvimento 
rural. Extensão rural. Tecnologia de produção de sementes. Unidades armazenadoras, tipos, utilidade e operacionalização. 
Técnicas de armazenagem de produtos agrícolas. Maturação e colheita dos grãos. Estrutura e composição química dos 
grãos. Propriedades físicas dos grãos. A água nos grãos. Recepção, amostragem, classificação, beneficiamento, 
processamento e armazenagem de grãos e sementes. Higrometria. Umidade de equilíbrio. Respiração e deterioração dos 
grãos. Pragas de grãos armazenados. Processos de seca e aeração de produtos agrícolas. Aeração e termometria de 
sementes e grãos. Máquinas, implementos agrícola e logística. Mecanização agrícola, colheita e colhedoras. Energia, 
motores e tratores. Sistemas de preparo do solo. Técnicas de manejo cultural. Semeadura, plantio e tratos culturais. Defesa 
fitossanitária. Tecnologia dos produtos agropecuários. Processamento e conservação de frutas. Bioquímica de alimentos. 
Microbiologia dos alimentos. Conservação de alimentos. Tecnologia do leite e derivados. Legislação específica. Lei nº 9.973, 
de 29 de maio de 2000. Lei Nº 9.972, de 25 de maio de 2000 - institui a classificação de produtos vegetais. Decreto nº 1.102, 
de 21 de novembro de 1903. Decreto Nº 3.855, de 3 de julho de 2001. Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de 2007 - 
regulamenta a lei nº 9.972/2000. Técnicas e sistemas de irrigação e drenagem. Qualidade da água e cálculos de vazão. 
Hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. Topografia e fotogrametria. Geodésia. Sistema de posicionamento global. 
Noções básicas de cartografia. Zootecnia geral. Criações de animais monogástricos e poligátricos de corte e de leite. 
Avicultura. 
 
27. FARMACÊUTICO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
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administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  Inerentes ao Cargo: TEMAS 
DE SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei 
Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e 
controle social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde 
e educação popular em saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; 
multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas 
para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. 
Ética e Bioética. Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do 
Idoso.  CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Noções de Biologia Molecular. Microbiologia e Micologia. Bioquímica: 
Bioquímica básica e biomoléculas. Procedimentos gerais de laboratório. Citologia. Ética: bioética (conceito e evolução); 
fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a alocação de recursos; bioética e os 
direitos humanos. Farmacêutica: Interações medicamentosas; Princípios gerais da atenção farmacêutica; Conceitos de 
atenção farmacêutica; Planejando a atenção farmacêutica; A atenção farmacêutica na prevenção de doenças; Reações 
adversas a medicamentos; Reações adversas a medicamentos dependentes do paciente; Critérios de classificação das RAM; 
Etiologia das RAM; Diagnóstico das RAM. Farmacologia: Interação entre moléculas de fármacos e células; Substâncias 
agonistas e antagonistas; Riscos e benefícios do uso de fármacos; Farmacodinâmica e farmacocinética; Translocação de 
moléculas pelo organismo; Farmacocinética; Absorção das moléculas de fármacos; Distribuição de fármacos pelo 
organismo; Metabolismo das substâncias; Excreção das substâncias; Riscos e benefícios do uso de fármacos. Farmacologia: 
A ciência dos medicamentos; Noções sobre medicamentos; Preparações medicamentosas; Interação entre moléculas de 
fármacos e células; Substâncias agonistas e antagonistas; Riscos e benefícios do uso de fármacos; Farmacodinâmica e 
farmacocinética; Translocação de moléculas pelo organismo; Farmacocinética; Absorção das moléculas de fármacos; 
Distribuição de fármacos pelo organismo; Metabolismo das substâncias; Excreção das substâncias; O medicamento 
Genérico; Fármacos bloqueadores neuromusculares; Fármacos que inibem a liberação de acetilcolina; Fármacos que afetam 
os receptores adrenérgicos; Fármacos que atuam sobre os neurônios adrenérgicos; Fármacos que afetam a síntese de 
noradrenalina; Fármacos que afetam a captação de noradrenalina, Que afetam o coração: Fármacos antianginosos; 
Coagulação e hemorragia; Agentes pró- coagulantes; Anticoagulantes; Fármacos antiplaquetários; Fármacos fibrinolíticos e 
antifibrinolíticos; Fármacos utilizados nos distúrbios gastrintestinais: Fármacos que inibem a secreção de HCl; Fármacos anti-
eméticos; Mediadores inflamatórios: Fármacos anti-inflamatórios; Principais AINEs: anti-inflamatórios não-esteroidais e sua 
farmacologia local; Fármacos anti-histamínicos; Fármacos utilizados na gota; Fármacos anti-reumatoides; Fármacos Sistema 
nervoso: Anestésicos gerais: mecanismo de ação; O procedimento anestésico: breves explicações; Anestésicos inalatórios; 
Anestésicos intravenosos; Fármacos ansiolíticos e hipnóticos; Classificação dos fármacos ansiolíticos e hipnóticos; Fármacos 
antidepressivos; Fármacos inibidores da monoamino-oxidase (IMAO); Fármacos estabilizadores do humor; Fármacos 
antiepilépticos; Fármacos utilizados no tratamento da epilepsia; 
 
28. FISCAL DE OBRAS 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional; Parcelamento de solo urbano; Contratos e licitações: contratos, aditivos contratuais, especificações 
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técnicas, Lei nº 14.133 de 01/04/2021, Lei nº 14.230 de 25/10/2021 e Decreto nº 3.555/2000; Estatuto das Cidades; Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; Novo Código Florestal Brasileiro; ABNT NBR 9050/04 e alterações. Legislação Estadual: 
Parcelamento de solo urbano. Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; 
Hidráulica; Materiais de Construção: propriedades, ensaios tecnológicos, tipos de materiais; Teoria das Estruturas; Estradas 
e Pavimentação; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Estruturas em Concreto Armado, Aço e Madeira; Estruturas em 
Concreto Pré-Moldado e Protendido; Fundações: investigação do solo, ensaios tecnológicos, propriedades, tipos de 
fundações; Planejamento de Obras: planejamento e controle de obras de engenharia, cronograma físico-financeiro; 
Orçamento de Obras: preparo e análise de orçamentos, custos diretos e indiretos, encargos sociais, quantificação de 
insumos e serviços, NBR 12721/06 (versão corrigida 2007), referências de preços, Decreto nº 7.983/2013; Saneamento 
Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; 
Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres 
técnicos. Higiene e segurança do trabalho. Normas Técnicas da ABNT (NBR’s) e Normas de Segurança do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego (NR’s). Legislação ambiental, resoluções do CONAMA, resíduos sólidos, tratamentos de 
resíduos, classificação dos resíduos 
 
29. FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Legislação Municipal Específica; Funções do Fiscal; Hierarquia; Utilização de 
logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. 
Alíquota. Lançamentos - modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores 
imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, 
exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência 
e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e 
tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos - imposto predial urbano (IPTU): zona urbana - 
incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais 
(ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) - incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados - 
imposto de renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto 
sobre operações relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo de participação dos 
municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas - preços, 
empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; 
da progressividade; isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. 
Extinção do crédito tributário; Contribuição de melhoria; Lei 8.666 e suas alterações; Código Tributário Nacional; Tributos 
na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal.  Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e 
externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. 
Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso de equipamentos de 
escritório.  
 
30. FISIOTERAPEUTA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 



 

 
Processo Seletivo 030/2022 [ADM e SASUDE]                                                                                                                           Página 69 de 82 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  INERENTES 
AO CARGO: Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Biossegurança; Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde. Anatomia do corpo humano: planos e eixos anatômicos; esqueleto axial; ossos, junturas, músculos, 
vasos e nervos; sistema circulatório; sistema respiratório; sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular. 
Anatomia funcional do sistema nervoso, organização e classificação, estrutura macroscópica e microscópica do sistema 
nervoso central e periférico. Aspectos gerais do sistema nervoso autônomo. Vias aferentes e eferentes do sistema nervoso 
central. Vascularização do sistema nervoso central. Fisiologia celular. Fisiologia muscular. Contração do músculo. Placa 
motora. Potenciais de membrana e transmissão nervosa. Sinapse e os circuitos neuronais básicos. Fisiologia dos receptores. 
Fisiologia do sistema nervoso, muscular, cardiovascular e respiratório. Aplicação das leis e grandezas físicas na compreensão 
do movimento humano, no diagnóstico e na terapêutica relativa à fisioterapia. Princípios e estudo biomecânico do 
movimento humano (cinética e cinemática do movimento humano normal e adaptado na execução das atividades de vida 
diária). Equilíbrio do corpo humano. Efeitos da força de gravidade, centro de gravidade do corpo. Mecânica da coluna 
vertebral. Goniometria. Avaliação muscular: provas de força e flexibilidade. Aplicação do movimento sob forma terapêutica. 
Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas e recursos fisioterápicos. Noções de tratamento 
clínico e cirúrgico das doenças ortopédicas e traumáticas, assim como no tratamento em diferentes fases de doenças 
infecciosas e degenerativas de músculos, ossos e articulações. Disfunções da coluna vertebral. Fraturas e luxações. 
Desenvolvimento e avaliação do sistema neuropsicomotor. Paralisia cerebral. Paralisia braquial obstétrica. 
Mielomeningocele. Doenças neuromusculares e síndromes de regressão neurológica. Repercussão das doenças 
cerebrovasculares e traumatismo craniencefálico na infância. Lesão de plexo braquial, plexo lombossacro e nervos 
periféricos. Lesão medular. Síndrome de GuillainBarré. Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo 
craniencefálico. Doenças degenerativas. de indivíduos adultos com doenças e disfunções neurológicas. Semiologia do 
aparelho respiratório. Patologias pulmonares mais frequentes, incluindo avaliação, classificação, quadro clínico, 
complicações, evolução e tratamento. Avaliação da função pulmonar: mecânica respiratória, ventilometria, espirometria e 
pressões respiratórias. Técnicas específicas em fisioterapia respiratória ambulatorial e de UTI. Ventilação mecânica invasiva 
e não invasiva. Métodos e técnicas de fisioterapia, empregados na reabilitação pulmonar (desobstrução, reexpansão e 
treinamento muscular). Indicação e características das órteses de membros inferiores, superiores e de tronco; próteses de 
membros inferiores. Indicação e tipos de auxílio locomoção. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Avaliação física, definição 
de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e abordagem em equipe interdisciplinar. Legislação creffito. 
Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Biomecânica geral e cinesiologia. Fisioterapia aplicada à: 
pediatria, neurologia, adulto e pediátrica; átraumato-ortopedia; reumatologia; aparelho cardiorrespiratório ambulatorial e 
cti (adulto e neonatal); ginecologia e obstetrícia, dermato-funcional. Eletroterapia, termoterapia. Fototerapia, hidroterapia, 
cinesioterapia, osteopatia, recursos terapêuticos manuais, métodos de reeducação postural, disfunções crânio-cervico-
mandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia. Código de Ética. Papel do fisioterapeuta na estratégia de saúde da 
família e na atenção básica. O papel da fisioterapia na prevenção e reabilitação. Fisioterapia em: Traumatologia, Ortopedia 
e Reumatologia; Respiratória e Cardiovascular; na Saúde do Trabalhador; Fisioterapia Geral (recursos 
eletrotermofototerápicos e manuais). Análise e Tratamento do Sistema Locomotor (Cinesiologia e Cinesioterapia). 
Dispositivos auxiliares (órteses e próteses) e amputações. Exercícios fisioterápicos e suas inferências no sistema imunológico 
e saúde geral do indivíduo. Programa de Saúde na Escola (PSE). Código de ética e postura do Profissional do Fisioterapeuta. 
Higiene e segurança no trabalho. Reabilitações no domicilio/home care . 
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31. FONOAUDIÓLOGO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso INERENTES 
AO CARGO: Desenvolvimento Global da Criança – Desenvolvimento Intrauterino. Desenvolvimento Psicomotor. Fatores que 
Interferem no Desenvolvimento Infantil. Motricidade Orofacial – Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático. 
Desenvolvimento das Funções Estomatognáticas. Transtornos da deglutição em crianças. Alterações Fonoaudiológicas. 
Avaliação, Diagnóstico, Prognóstico e Tratamento Fonoaudiológico. Linguagem – Anatomofisiologia da Linguagem e 
Aprendizagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita. Linguística: Fonética e Fonologia da Língua 
Portuguesa Aplicadas à Fonoaudiologia. Transtornos da Linguagem e da Aprendizagem: Conceituação, Classificação e 
Etiologia. Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico nos Transtornos de Linguagem e de Aprendizagem. Voz – Anatomia e 
Fisiologia da Laringe. Patologias Laríngeas: Conceituação, Classificação e Etiologia. Avaliação, Diagnóstico e Tratamento 
Fonoaudiológico. Audiologia - Anatomia e Fisiologia da Audição. Noções de Psicoacústica. Audiologia Clínica: Avaliação, 
Diagnóstico, Prognóstico. Processamento Auditivo Central. Atuação do Fonoaudiólogo. Saúde Pública - Prevenção e 
Intervenção Precoce. Fonoaudiologia em Instituição: Escola. A Fonoaudiologia na Relação Multidisciplinar: Interpretação de 
Laudos em Áreas Afins. Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. 
 
32. INSTRUTOR DE DANÇA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 
01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da 
Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, 
Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos 
ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. 
CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades 
dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura 
Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e 
democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e 
proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. Inerentes ao cargo: Biologia do Esporte; Anatomia 
Humana; Fisiologia Humana; Fisiologia do Exercício; Bioquímica; Cinesiologia; Bioestatística; Biomecânica; Fisiopatologia 
e Exercício; Epidemiologia da Atividade Física; Qualidades Físicas na Educação Física e nos Desportos; Prevenção de 
Acidentes e Socorros de Urgência; Cineantropometria; Desenvolvimento Motor e Aprendizagem Motora; Psicologia do 
Esporte e do Exercício; Pedagogia do Exercício e do Esporte; Metodologia, Treinamento e Regras das Modalidades 
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Esportivas; História da Educação Física e do Esporte; Fundamentos da Ginástica e da Musculação; Iniciação Esportiva; 
Treinamento Esportivo; Prescrição de Exercício; Atividade Física Adaptada; Atividade Física e Envelhecimento; Educação 
Física e Qualidade de Vida; Treinamento Funcional e Pilates; Instalações, Equipamentos e Materiais Esportivos; 
Organização de Eventos Esportivos;; Recreação, Jogos e Lazer; Ética e Deontologia da Educação Física; Legislação 
Esportiva e Profissional; Atualidades e Tópicos Especiais em Dança. 
 
33. MÉDICO  
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da RepúblicaTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – 
LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; 
Radiologia Básica na prática clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 
Bases fisiológicas da cirurgia, resposta metabólica no trauma, infecção em Cirurgia, afecções cirúrgicas do Aparelho 
Digestivo, afecções cirúrgicas em Cabeça e Pescoço, afecções cirúrgicas em Cirurgia Plástica Reparadora, afecções cirúrgicas 
em Cirurgia do tórax, afecções cirúrgicas em Cirurgia Vascular, afecções cirúrgicas em Cirurgia Pediátrica, programa da ATLS 
(Advanced Trauma Life Support), abdômen agudo na AIDS, abordagem Cirúrgica do paciente imunossuprimido, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 
Preenchimento de Declaração de Óbito. 
 
34. MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
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de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  Especifico 
do Cargo Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas 
crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e 
tratamento. Mio-cardiopatias. Diagnóstico   e   tratamento.   Insuficiência   cardíaca   congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 
cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa.    Hipertensão 
pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e 
aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção 
das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, 
tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica. Atualidades relativas à profissão. 
Constituição Federal, partes referentes à saúde (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Decreto nº 
7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
35. MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 
01 a 04. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da 
Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, 
Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito 
Administrativo: Princípios Básicos da Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos 
ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. 
CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades 
dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura 
Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e 
democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e 
proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO E SUS – 
Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 
8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política de saúde; 
Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde; 
Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, 
controle e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e 
Bioética. Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  
Especifico do Cargo Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle 
Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, 
Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS. Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; 
Radiologia Básica na prática clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico : 
Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 
Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome pré-menstrual. Hemorragia uterina 
disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. 
Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. 
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Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos o vários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e 
benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas 
e suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e 
propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. 
Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós-termo. 
Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de membranas. Crescimento intra-uterino 
restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais.Prenhez ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo 
e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da 
gestação e do puerpério. 
 
36. MÉDICO PEDIATRA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade Adminis-
trativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública e 
Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da Admi-
nistração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: de-
veres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – 
LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. Huma-
nização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  Especifico do 
Cargo Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da criança e do adoles-
cente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e adolescência. Prevenção de acidentes na infância. 
Assistência à criança vítima de violência. Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. 
Baixa estatura. Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na infância. 
Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos mais fre-
quentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções 
congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções 
pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança. Atualidades relativas à profissão. Constituição Federal, partes referentes 
à saúde (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamen-
tais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Decreto nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
- Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município.  
 
37. MÉDICO PERITO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
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Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  Especifico 
do Cargo. Princípios da Infecção Ambulatorial/Hospitalar, Conceitos em Infecção Ambulatorial/Hospitalar, Higienização das 
mãos. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Técnicas de atendimento ao público na área da saúde. Qualidade 
no atendimento. Definição, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento de 
doenças e síndromes. Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, 
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Definição, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, 
manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento de doenças e síndromes. Saúde Pública; Atenção primária à saúde: 
conceito, características, Epidemias, Indicadores de saúde, Organização de sistemas de saúde, Prevenção de doenças e 
agravos à saúde, Problemas de saúde pública no Brasil, Programa de Saúde da Família: conceito, características, Programas 
de saúde, Saúde da comunidade e prioridades em saúde, Saúde da criança e do adolescente, Saúde da mulher, do adulto e 
do trabalhador, Saúde do idoso. Ética: Aspectos legais do exercício profissional da Medicina, Princípios fundamentais da 
bioética. Normas técnicas de avaliação da capacidade laborativa e da técnica pericial; histórico; relações com outras 
atividades profissionais; aspectos éticos dos exercícios da Saúde Ocupacional. Organização e funcionamento do serviço de 
medicina do trabalho: descrição das atividades; organização; equipe multiprofissional; equipamentos básicos; Pericia 
Medica; Doenças Profissionais e do Trabalho: aspectos clínicos das primeiras doenças ocupacionais e do trabalho; principais 
agentes das doenças profissionais e do trabalho. Psicologia do Trabalho. Controle médico dos trabalhadores e diferentes 
grupos etários. A legislação vigente na Área da Saúde Ocupacional: previdenciária e estatutária. Introdução à segurança do 
trabalho: acidentes do trabalho; CIPA e a motivação na prevenção de acidentes do trabalho; mapas de risco; árvo 
 
38. MÉDICO PSIQUIATRA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
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e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  Especifico 
do Cargo História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psicopatologia; 
Delirium, demência, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias 
psicoativas; Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos 
somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-
traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da  identidade e da preferência sexual; Transtornos da personalidade; 
Transtornos factícios, simulação, não  adesão  ao  tratamento;  Transtornos  emocionais  e  comportamentais  com  início  
usualmente ocorrendo  durante a infância ou adolescência; Inter consulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; 
Psicoterapias;  Psicofarmacologia   e  Psicofarmacoterapia;   Eletroconvulsoterapia  e outras terapias biológicas; Psiquiatria 
Forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva. Atualidades relativas à profissão.  
 
38. NUTRICIONISTA 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – 
LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Bioética e Legislação do Exercício Profissional. Nutrição Básica: conceito de 
alimentação e nutrição; nutrientes, definição, propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, 
deficiências e fontes alimentares. Planejamento e laboração de cardápios alimentares DRI’s. Nutrição nos ciclos da vida: 
infância, adolescência, adulto e idoso; alimentação na gestação, da nutris aleitamento materno, composição do leite 
materno. Guia alimentar para a população brasileira, Guia alimentar para crianças menores de dois anos; Doenças crônicas 
não transmissíveis. Administração de Serviços de Alimentação. APPCC, POP’s, Implantação no Manual de Boas práticas de 
Fabricação nos Serviços de Alimentação. Perigos químicos, físicos e biológicos. Nutrição em saúde Pública: Perfil nutricional, 
consumo alimentar da população brasileira, Avaliação Nutricional, habilidades e competências do nutricionista em saúde 
coletiva, Política Nacional de alimentação e Nutrição; PNAE, Carências Nutricionais, Código de Ética do Nutricionista, SISVAN 
e Bolsa família. 
 
39. ODONTÓLOGO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
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instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Ética Profissional e Legislação. Odontologia em Saúde Coletiva: níveis de 
prevenção e aplicação. Principais problemas de saúde bucal em saúde pública. Sistemas de trabalho. Sistemas de 
atendimento. Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD). Trabalho 
cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação. Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e 
reabilitação do usuário. Exames clínicos e diagnósticos. Procedimentos diante de situações epidemiológicas. Careologia: 
Etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção. Fluorterapia, toxologia do flúor. Fluorose: Diagnóstico e 
tratamento. Anestesia loco regional oral: Técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes, medicação. 
Doenças gerais com sintomatologia oral: Diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Diagnóstico e tratamento 
de manifestações agudas na cavidade bucal. Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem 
odontosecção e com odontosecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e 
crônicas, curetagem sub-gengival, técnicas, indicações e contraindicações. Dentística: Preparo de cavidades, materiais de 
proteção do complexo pulpodentário, materiais restauradores, indicações e contra-indicações do tratamento não invasivo 
de lesões de cárie, tratamento conservador do complexo dentinapolpa. Políticas de saúde bucal no Brasil. Organização de 
modelos assistenciais em odontologia; Próteses, Implantodontia e suas técnicas,  Administração de serviços, trabalho em 
equipe. Planejamento e organização de serviços coletivos de odontologia. Educação em saúde, formação em serviço. 
Evolução histórica da prática odontológica. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. Diagnóstico e 
tratamento de lesões de mucosa bucal. 
 
40. PROCURADOR MUNICIPAL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: 
Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, 
a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, 
correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 
5 Ética no setor público. Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República.  
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Correspondência Oficial. (Manual de Redação da Presidência da República 
disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao.) Noções Básicas de Processos e Procedimentos Licitatórios; - Lei de 
Responsabilidade Fiscal atualizada; Lei de Licitações atualizada; - Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002). Noções básicas de contabilidade pública e responsabilidade fiscal.  Regime dos servidores 
públicos Municipais (Estatuto do Servidor): admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, 
licença, aposentadoria e outros. Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo 
orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. Receita pública: 
categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. 
Despesas de exercícios anteriores.  Licitação pública. Contratos e compras. Convênios e termos similares.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Administração Pública. 1.1 Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 1.2 
Administração Pública na Constituição Federal. 2 Regime jurídico-administrativo. 2.1. Supremacia do interesse público sobre 
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o privado e indisponibilidade do interesse público. 3 Organização administrativa. 3.1 Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 3.2 Administração direta. 3.3. Administração indireta. 4. Atos administrativos. 4.1. Atos 
administrativos em espécie. 4.2. Extinção, revogação, anulação e cassação dos atos administrativos. 5. Processo 
administrativo. 5.1. Poderes e deveres da Administração Pública. 6. Serviços públicos. 6.1. Parcerias entre a Administração 
Pública e organizações da sociedade civil. 7. Intervenção do Estado na propriedade. 8. Leis de Licitações. 9. Contratos 
administrativos. 10. Improbidade administrativa. 11. Agentes públicos. 12. Bens públicos. 13. Responsabilidade civil do 
Estado. 14. Legislação federal e municipal pertinente à matéria administrativa. 15. Jurisprudência e súmulas dos tribunais 
superiores.  DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. 1.1. Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 1.2. Interpretação das normas constitucionais. 2. Poder constituinte. 3. Princípios fundamentais. 
4. Direitos e garantias fundamentais. 4.1. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 5. 
Direitos sociais. 6. Direitos políticos. 7. Organização do Estado. 7.1 Organização político-administrativa. 7.2 Estado federal 
brasileiro. 7.3. Intervenção federal. 7.4. Intervenção dos estados nos municípios. 8. Administração Pública. 9. Organização 
dos Poderes no Estado. 9.1. Mecanismos de freios e contrapesos. 10. Regime de Precatórios. 11. Funções essenciais à Justiça. 
11.1. Advocacia Pública. 12. Controle da constitucionalidade. 13. Finanças públicas. 14. Ordem econômica e financeira. 15. 
Sistema Financeiro Nacional. 16. Ordem social. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores.  
DIREITO CIVIL: 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e 
integração das leis. 1.2 Aplicação das leis no tempo. 1.3 Aplicação das leis no espaço. 2. Pessoas jurídicas. 2.1. Conceito e 
elementos caracterizadores. 2.2. Associações. 2.3. Fundações. 2.4. Desconsideração da personalidade jurídica. 2.5. 
Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. 3. Bens. 4. Fato jurídico. 5. Negócio jurídico. 6. Prescrição e decadência. 7. 
Obrigações. 7.1. Princípios. 7.2. Boa‐fé. 7.3. Classificações. 8. Contratos. 8.1. Espécies de contratos regulados no Código Civil. 
9. Responsabilidade civil. 10. Preferências e privilégios creditórios. 11. Posse. 12. Direitos reais. 12.1. Propriedade. 12.2. 
Superfície. 12.3. Servidões. 13. Direito das sucessões. 13.1. Inventário e partilha. 14. Lei nº 8.078/1990 e suas alterações. 
15. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Sistema Tributário Nacional. 1.1. Princípios do direito tributário. 1.2. Limitações do poder de 
tributar. 1.3. Repartição das receitas tributárias. 2. Tributos federais, estaduais e municipais. 3. Competência tributária. 4. 
Imunidade, isenção e não incidência tributária. 5. Obrigação tributária. 6. Fato gerador. 7. Crédito tributário. 8. Fiscalização. 
8.1. Dívida ativa. 9. Ação de execução fiscal. 10. Lei nº 6.830/1980 e suas alterações. 11. Ilícito tributário. 12. Ilícito 
administrativo tributário. 13. Ilícito penal tributário. 14. Crimes contra a ordem tributária. 15. Lei nº 8.137/1990 e suas 
alterações. 16. Jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores 
 
41. PSICÓLOGO 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA – 
LEGISLAÇÃO E SUS – Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso.  INERENTES 
AO CARGO: Código de Ética Profissional do Psicólogo; Resoluções do Conselho Federal de Psicologia; Abordagens teóricas: 
cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestalt-terapia, teoria sistêmica, humanista; Elaboração de 
documentos e registros psicológicos; História da Psicologia; Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, 
pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo de aprendizagem segundo Piaget;  Testes psicológicos; Transtornos 
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de ansiedade, personalidade, humor, entre outros; Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar;  Saúde Mental; A 
Inteligência;  A Motivação e a Aprendizagem;  A Personalidade;  Etiologia das Deficiências Mentais;  Desordens da 
Personalidade;  Deficiências Mentais;  Desenvolvimento infantil;  Psicoterapia Breve;  Sistema de RH: conceitos e objetivos, 
desenvolvimento organizacional;  Recrutamento de RH: conceito e execução; etapas do processo de recrutamento, fontes 
de recrutamento, previsão de recursos humanos;  Seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista de seleção, 
objetivos e tipos de entrevista; Testes de seleção: conceito e espécies;  Treinamento de pessoal: conceito, importância e 
objetivos, levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do 
treinamento;  Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho, entrevistas nas 
avaliações de desempenho;  Psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; Avaliações psicológicas: 
fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no trabalho;  Saúde coletiva: políticas de saúde mental; Saúde 
mental e trabalho;  Gestão de pessoas, organização, inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e conceito 
metacompetência 
 
42. TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Videira; Lei Orgânica do Município de Videira; Lei da Improbidade 
Administrativa, (Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021) que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências, Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. Da Administração Pública 
e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes contra a fé pública, 
Crimes contra a administração pública, Concurso de pessoas. Noções de Direito Administrativo: Princípios Básicos da 
Administração Pública. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. Servidores Públicos Civis: 
deveres, direitos e responsabilidades. Lei de Acesso à Informação. CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas de arquivo, correspondência 
oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 
2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. 
Regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de improbidade administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Manual da Presidência da República. TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 
– LEGISLAÇÃO E SUS –Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica de Saúde – Lei 
8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990. Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle social e política 
de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em 
saúde; Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade; transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. 
Sistemas de REDE. PNAB.  Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle 
e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética. 
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; Estatuto do Idoso. 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: 3. Reabilitação profissional. 4. Políticas de atenção psicossocial. 5. Inclusão de 
portadores de deficiência. 6. Vigilância em saúde do trabalhador. 7. Avaliação de funcionalidade e desempenho ocupacional. 
8. Noções da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. 9. Prevenção de incapacidade. 10. 
Tecnologias assistivas. 11. Perícia em saúde. 12. Abordagens terapêuticas individuais e em grupo. 13. Intervenções no 
contexto ambiental (domiciliar, acadêmico e trabalho). 14. A história da Terapia Ocupacional. A Terapia Ocupacional no 
Brasil. Os Modelos Teóricos de atuação. Desenvolvimento   infantil   normal   e   patológico.   Envelhecimento.   Anamnese, 
avaliação   e   recursos terapêuticos. Funções Musculares. Análise da atividade. A prática da Terapia Ocupacional nos 
processos neurológicos, traumato-ortopédicos, e reumatológicos. Tecnologias Assistivas: definição, prescrição e aplicação. 
Órteses: conceito, prescrição, avaliação e confecção; Política nacional de saúde mental no contexto do SUS. Processo de 
reforma psiquiátrica no Brasil. Reforma Psiquiátrica Brasileira (Lei 10.216 e Portarias para sua implantação de 2001 a 2006). 
Terapia Ocupacional e Reabilitação Psicossocial. O processo saúde-doença. Noções Básicas de Psicopatologias. 
Psicodinâmica dos transtornos mentais. Psicoses. Noções de intervenção de grupo. Organização da atenção em saúde 
mental: Rede de Centros de atenção Psicossocial e reabilitação psicossocial. Atenção a casos graves e psicose. 
Envelhecimento, Avaliação da funcionalidade e desempenho ocupacional, Intervenção no contexto ambiental, Prática da 
TO no processo neurológico, prevenção de incapacidades, abordagens terapêuticas ocupacionais individuais e em grupo e 
desenvolvimento infantil. Programa de Saúde na Escola (PSE). 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO - Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº ____________________, 
inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______ , Bairro 
______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no 
PROCESSO SELETIVO  030/2022 do Município de Videira - SC, inscrição número _______, para o cargo de 
__________________________________________requer a Vossa Senhoria: 
 
1 – (  ) Vaga para pessoa com deficiência (PCD)  
Deficiência:_________________________________________________________________ 
CID n°: ____________________________________________________________________ 
Nome do Médico: ____________________________________________________________ 
 
2) Condição Especial para realização da prova: 
 
a) (  ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
  Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
b) (  ) Sala Especial 
Especificar: ___________________________________________________________________________ 
 
c) (  ) Intérprete de Libras 
___________________________________________________________________________ 
 
d) (  ) Leitura de Prova 
___________________________________________________________________________ 
 
e) (  ) Amamentação. 
Nome do Acompanhante: ______________________________________________________ 
Nome da Criança: ____________________________________________________________ 
Data de Nascimento da Criança: ________________________________________________ 
 
f) (  ) Outra condição especial: 
Especificar detalhadamente : ___________________________________________________________________________ 
 
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
________________, ______ de ____________ de 2022. 
 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
Eu ______________________________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no cargo de _________________________– Inscrição n.º 
________________________________ do PROCESSO SELETIVO 030/2022 do Município de Videira – SC residente e 
domiciliado a Rua ___________________________, nº _______, Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa Senhoria isenção da taxa de 
inscrição, visto que comprovadamente me enquadro nas condições de: 
 
[  ] Doador de Sangue (apresentar comprovante das doações.) 
 
[  ] Doador de Medula 
 
[  ] NIS ______________________ 
 
 
[  ] Declaro, sob as penas da lei, que estou hipossuficiente ou sou doador de sangue e/ou medula, juntando a presente todos 
os documentos descritos no edital onde requeiro a isenção da taxa de inscrição. 
 
 
 
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
 
 
 
_________________, ______ de ____________ de 2022. 
(local e data) 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO VI 
 

Relação de Documentos Admissionais 
 
 
 
I - Realização de Exame Médico Admissional; 
 
II - Apresentação da relação de documentos abaixo descrita: 
 
a) comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; 
b) uma foto 3x4; 
c) cópia de Comprovante de Residência; 
d) número de telefone/celular, WhatsApp e endereço de e-mail; 
e) cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho; 
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino 
g) comprovante do tipo sanguíneo; 
h) cópia de Certidão de Nascimento ou casamento; 
i) cópia de Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
j) declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome, data de nascimento e CPF; 
k) cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo; 
l) cópia do comprovante de inscrição no órgão de classe, conforme exigido para o cargo; 
m) declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o 
Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei, 
em modelo fornecido pelo Município; 
n) carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação; 
o) Extrato CNIS do INSS (atualizado); 
p) declaração de bens, em modelo fornecido pelo Município; 
q) certidão negativa de antecedentes criminais; 
r) exame toxicológico, exclusivamente para o cargo de motorista; 
s) demais exames, conforme determinado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, de acordo com o cargo. 
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Anexo VII 
Itens de Avaliação Prova Prática - Motoristas 

Faltas Graves:  

- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive;  

- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado;  

- Utilizar a contramão de direção;  

- Dirigir apenas com uma das mãos; 

- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre;  

- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação;  

- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção;  

- Exceder a velocidade indicada para a via;  

- Perder o controle de direção do veículo em movimento;  

- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o veículo vai entrar 
ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal;  

- Deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dela; - Fazer incorretamente a sinali-
zação devida ou deixar de fazê-la; - Deixar de usar o cinto de segurança.  

 Faltas Médias:  

- Executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre;  

- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;  

- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;  

- Fazer conversão com imperfeição;  

- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido;  

- Desengrenar o veículo nos declives;  

- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;  

- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga;  

- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens;  

- Utilizar incorretamente os freios;  

- Não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas.  
 Faltas Leves:  

- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular;  

- Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;  

- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores;  

- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento;  

- Engrenar as marchas de maneira incorreta;  

- Interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel.  
 
 

 
 
 
 


