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EDITAL N° 01/2023 
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL ROMELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura 
de inscrições do PROCESSO SELETIVO para preenchimento de VAGAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO, 
constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, com a execução técnico-
administrativa da empresa JLZ CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA, o qual se regerá pelas instruções 
especiais contidas neste Edital e Legislação vigente. 

 
1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 
 

Data Prevista ATO 

31/02/2023 Publicação do edital. 

31/01/2023 até dia 
14/02/2023 às 17h00min. 

Período de Inscrições. 

31/01/2023 até dia 
06/02/2023 

Prazo para anexar documentos para isenção. 

07/02/2023 Publicação das isenções deferidas e indeferidas 

08/02/2023 até 09/02/2023 Prazo para recurso contra indeferimento de isenção. 

10/02/2023 Publicação definitiva do rol de inscrições isentas após o julgamento dos 
recursos. 

14/02/2023 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição. 

16/01/2023 Publicação provisória do rol dos inscritos deferidos e indeferidos por cargo. 

17 e 18/02/2023 Prazo para recursos contra o indeferimento do pedido de inscrição. 

21/02/2023 Homologação das inscrições. 
Publicação do local e horário da prova objetiva. 

26/02/2023 Data da prova objetiva e prova prática 

26/02/2023 Publicação do gabarito provisório  
Publicação da prova objetiva no site da empresa 

27 e 28/02/2023 até às 13h. Prazo para recursos contra formulação das questões e discordância com o 
gabarito da prova objetiva. 

01/03/2023 Publicação do gabarito definitivo 

Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 
discordância com o gabarito. 

02/03/2023 Publicação da nota da prova objetiva, prova prática e classificação 
provisória. 

03/02/2023 até 04/03/2023 
às 17hs 00min. 

Prazo para recursos contra nota da prova objetiva, prova prática e 
classificação provisória. 

06/03/2023 Publicação do julgamento dos recursos contra a nota da prova objetiva, 
prova prática e da classificação provisória. 

07/03/2023 Publicação do resultado final. 
Homologação final 

 
O candidato que não apresentar a habilitação mínima, exigida no Anexo I do Edital, no ato da contratação 
será desclassificado do certame. 
 
1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de 
recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial de Processo Seletivo sendo de 
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responsabilidade ÚNICA do candidato, acompanhar suas alterações através dos meios de divulgação 
do certame. 
 
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1. O candidato concorrerá à vaga do cargo constante no Anexo I deste Edital, com função/área de 
atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/habilitação, conforme Legislação 
vigente e regras descritas neste edital. 
 
2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços/e-mail e 
telefones atualizados junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura durante todo o período de 
validade do Processo Seletivo. 
 
2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação disposta no Anexo I. 
 
2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites 
https://jlz.selecao.net.br/ e https://romelandia.sc.gov.br/ as publicações de todos os atos e Editais relativos 
ao Processo Seletivo, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até 
sua Homologação Final. 
 
3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD 

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo para 
os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual 
de 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, ou que venham a surgir durante 
a validade do certame, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 12.870/2004 e 
suas alterações. 
 
3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a 
opção “Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar na área de cadastro do inscrito. 
Deverão ser enviados os seguintes documentos em anexo: 
 
a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por especialista 
da área da deficiência, contendo: 
• A espécie e o grau de deficiência, 
• O código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, 
• A necessidade de usar algum aparelho, (quando for o caso). 
• A provável causa da necessidade especial. Não será aceito atestado médico para comprovação de 
enquadramento como PCD, somente laudo médico; 
 
b) Requerimento solicitando vaga especial, constando: 
 
b1) O tipo de deficiência; 
 
b2) A necessidade de condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme 
modelo do Anexo III deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e 
serão examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade; 
 
c) Parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, informando a necessidade de 
tempo adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853, de 
24 de outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida 
a sua solicitação; 
 
d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade 
especial não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de 
usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação 
ou aposentadoria; 
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3.3. 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. 
 
3.3.1. O pedido de pessoa com deficiência será analisado minuciosamente pela banca executora antes 
de ser deferido. 
 
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 
3.5. 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 das mesmas, à avaliação, 
aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos, resguardada as condições especiais previstas na legislação própria. 
 
3.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e 
complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental. 
 
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 
 
3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o laudo médico e/ou não 
preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não 
portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à 
reserva de vaga. 
 
3.9. Caso a aplicação do percentual resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto 
percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O candidato deverá acessar o site https://jlz.selecao.net.br onde terá acesso ao Edital e seus 
Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará 
disponível no período de 31/01/2023 até dia 14/02/2023. 
 
4.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente VIA INTERNET, através do sítio eletrônico 
https://jlz.selecao.net.br. Conforme cronograma apresentado no item 1. Para inscrever-se, o candidato 
deverá: 
 

4.1.2. Acessar o sítio eletrônico   https://jlz.selecao.net.br durante o período de inscrição.  

 

4.1.3. Localizar, no sítio, o “link” correlato ao Processo Seletivo do Município de ROMELÂNDIA - SC. 

 

4.1.4. Ler completa e atentamente o edital, preencher total e corretamente a ficha, e fazer a opção pelo 
cargo para o qual pretende concorrer, tendo certeza de que possui todos os requisitos de habilitação, sob 
pena de desclassificação. 

4.1.5. Imprimir o boleto bancário e o comprovante provisório de inscrição. 

4.1.6. O candidato é responsável pelas informações da ficha de inscrição, arcando com as consequências 
de eventuais erros de seu preenchimento. A opção de cargo não poderá ser alterada após a efetivação 
da inscrição. 
 
4.1.7. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e 
pré-requisitos para inscrição. 
  

https://jlz.selecao.net.br/
http://www.rhemaconcursos.com.br/
http://www.rhemaconcursos.com.br/
https://jlz.selecao.net.br/
http://www.rhemaconcursos.com.br/
https://jlz.selecao.net.br/
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4.1.8. O candidato que assim optar poderá realizar inscrição para 2 cargos sendo exclusivamente para 
os cargos de Professor de Ensino Infantil Habilitado  e Segundo Professor Habilitado. 
 
4.1.9. As provas objetivas para os cargos de Professor de Ensino Infantil Habilitado e Segundo Professor 
Habilitado serão realizadas na mesma data e local. 
 
4.1.10. Para os demais cargos deste edital cada candidato poderá inscrever-se uma única vez e em 
somente um cargo. 
 
4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, 
imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto. 
 
4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.2.2. 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. 
 
4.2.3. 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. 
 
4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo 
pagamento. 
 
4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento. 
 
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a 
devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso 
de anulação plena do Processo Seletivo neste caso o candidato será restituído do valor da inscrição após 
desconto da cobrança bancária. 
 
4.2.6.1. Os boletos referentes às inscrições, que forem pagos após o vencimento, não serão reconhecidos 
e não serão restituídos os valores, visto que o candidato tem ciência do prazo final para pagamento, 
indiferentemente da instituição bancária aceitar o pagamento do boleto vencido. 
 
4.2.6.2. As solicitações de cancelamento de inscrição devem ser realizadas antes de efetuar o 
pagamento, assim o candidato deve realizar nova inscrição e gerar novo boleto, pois cada inscrição gera 
um boleto. Para solicitação de cancelamento de inscrição após o pagamento da inscrição, o candidato 
deverá efetuar novo pagamento, mesmo que já tenha efetuado o pagamento de outra inscrição. Não será 
restituído o valor de inscrição neste caso. 
 
4.2.6.3. As solicitações de cancelamento devem ser realizadas, exclusivamente, através do e-mail 
jlzconcursoseassessoria@gmail.com informando qual inscrição deseja cancelar, anexando 
documento oficial com foto, até às 17 horas do último dia útil de inscrição. 
 
4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos. 
 
4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos 
inscritos (rol de inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não 
tenha sido processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, 
conforme determinado neste Edital. 
 
4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem 
como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que 
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passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
 
4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus 
dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 
classificação no presente Processo Seletivo. 
 
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas através do e-mail 
jlzconcursoseassessoria@gmail.com. Não serão prestadas informações sobre edital através de contato 
telefônico, apenas através de e-mail para que as informações fiquem registradas. 
 
4.4.3. Para acompanhar sua inscrição, o candidato deve acessar a área do candidato e clicar em 
comprovante de inscrição, após o banco reconhecer o pagamento, aparecerá a informação “Status 
Deferido”. 
 
4.5. O Município de ROMELÂNDIA e a empresa JLZ CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem 
a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital. 
 
4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato 
e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 
decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente. 
 
4.6.1. Caso o candidato informe algum dado incorreto, o mesmo deverá acessar a área do candidato, 
clicar em meus dados e fazer a correção. No caso de alteração de nome, CPF, RG ou data de nascimento, 
o candidato deve enviar foto do RG ou CNH (frente e verso) para o e-mail 
jlzconcursoseassessoria@gmail.com e solicitar a alteração. 
 
4.7. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 
provas deverá solicitá-lo, no sitio https://jlz.selecao.net.br no ato da inscrição, indicando claramente quais 
os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, sala. Ex: lupa, aparelho auditivo etc.).  
 
4.7.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
4.7.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento 
diferenciado para realização de provas. 
 
4.7.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar ou realizar extração do leite durante a 
realização das provas deverá solicitar por escrito, até o último dia de inscrição, enviando e-mail para 
jlzconcursoseassessoria@gmail.com onde deve constar a solicitação e certidão de nascimento do 
bebê. 
 
4.7.2.1. No dia de realização da prova, a candidata deverá levar um/a acompanhante, maior de 18 anos, 
que ficará em uma sala reservada para essa finalidade e que será o/a responsável pela criança durante  
a ausência da mãe. Caso não haja acompanhante, a criança não poderá permanecer no local de prova. 
Não haverá compensação do tempo de prova em relação ao tempo gasto com a amamentação. A 
amamentação será concedida somente para bebês de até 06 meses de idade e a cada duas horas, por 
até trinta minutos. O/A acompanhante deverá apresentar documento de identificação, comparecer 
juntamente com a candidata, no horário determinado em Edital, guardar todos os seus pertences em 
embalagem indicada pela equipe de Coordenação Local. A bolsa com os pertences do bebê também será 
inspecionada. No caso de Sala para Extração do Leite Materno, a candidata que necessitar fazer a 
extração do leite do peito deverá apresentar atestado de amamentação. O armazenamento e a 
conservação são de responsabilidade exclusiva da candidata. 
 
 

https://jlz.selecao.net.br/
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4.9 DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES  
 

Para os Cargos de Nível de Ensino Fundamental /Alfabetizado R$ 50,00 

Para os Cargos de Nível Médio R$ 80,00 

Para os Cargos de Nível Superior R$100,00 

 
5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
5.1. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e 
medula óssea ou pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para 
estimular de forma direta e indireta, a doação: 
 
5.1.1. Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei somente a doação de sangue 
promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
 
5.1.2. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de 
documento expedido pela entidade coletora. O documento previsto por este item deverá discriminar o 
número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais, 
considerando-se os 12 (doze) meses que antecederam a abertura do presente edital. 
 
5.1.3. A comprovação da pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, 
comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a comprovação, será efetuada mediante 
documento específico firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá relacionar 
minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado. 
 
5.1.4. Para a comprovação de doador de Medula Óssea, o candidato no ato da inscrição deverá anexar 
o comprovante de inscrição no REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, instalado 
no INCA - Instituto Nacional do Câncer. 

5.2. Para candidatos que foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado de Santa 
Catarina, para prestar serviço no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de 
eleições oficiais. 

5.2.1. Para ter o benefício, o candidato deverá anexar no ato da inscrição a declaração ou diploma emitido 
pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo, a função desempenhada, o turno e a data da eleição. 
Deverá comprovar ter prestado serviço em no mínimo duas eleições. Considera-se cada turno uma 
eleição. 

5.2.2. A validade da declaração ou diploma será de 04 (quatro) anos após a prestação do serviço. 

5.3. O candidato deve ANEXAR a documentação dos itens acima no ato de inscrição, no campo destinado 
a anexar documento, de 31/01/2023 até dia 06/02/2023. Caso o candidato possua nome divergente entre 
o documento anexado e o nome na inscrição, deve anexar juntamente, em PDF, anexo único, documento 
que comprove a alteração do nome. Documentos anexados e divergentes do nome da inscrição não serão 
reconhecidos para o benefício da isenção. 

5.3.1. A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará 
na exclusão da inscrição do candidato neste Processo Seletivo. Os candidatos que tiverem sua isenção 
INDEFERIDA deverão ficar atentos ao prazo de pagamento do boleto, conforme o cronograma do edital. 
É de inteira responsabilidade do candidato indeferido da isenção, acompanhar as publicações e efetuar 
o pagamento no prazo estipulado no edital sob pena de ser indeferida sua inscrição no Processo Seletivo. 
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6. DAS PROVAS DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO. 
 
6.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 deste 
Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer. 
 
6.2. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas 1 (uma) única 
alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos. 
 
6.2.1. Serão considerados aprovados todos os candidatos que obtiverem pontuação maior que ZERO na 
prova objetiva. 
 
6.2.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão 
valerá o disposto no item 7.2.2.1 
 
6.2.3. O candidato que não comparecer na prova objetiva, será considerado ELIMINADO deste processo 
seletivo. Serão eliminados também, os candidatos que zerarem na prova objetiva. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada da prova objetiva. 
 
6.4. Prova Prática (PP) de caráter classificatório (salvo condições de eliminação expressas no edital) para 
os candidatos aos cargos de Motorista C e D, Operador de Máquina, Serviços Gerais e Zelador. As 
normas para realização da prova prática estão no anexo VI deste edital. Porém somente será computada 
a nota da prova prática para os candidatos aprovados na prova objetiva, conforme o item  
 
6.5 Para os cargos de Zelador, Serviços Gerais, Operador de Máquina, Motorista de ônibus e Motorista 
de Caçamba a nota final será PO = 50% + PP = 50%, onde a fórmula final será PO X 0,5 + PP X 0,5 = 
NF 
 
6.6 Para os demais cargos a Nota Final será: PO = 100%.  
Entenda-se: PO = Prova Objetiva 
 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1. A prova objetiva será realizada no dia 26/02/2023. Recomenda-se aos candidatos que compareçam 
ao local da prova objetiva com 30 minutos de antecedência, munidos de documento oficial com foto e 
caneta esferográfica com tinta azul ou preta e tubo transparente. 

7.1.1. O local e horário da prova objetiva serão divulgados juntamente com a homologação das inscrições. 

7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de 
desclassificação do certame: 

7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do 
início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta 
azul marinho ou preta; 

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, 
etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997), podendo ser físico ou digital, na forma da lei. 
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7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer 
outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis. 

7.2.1.3. Não será permitida a aglomeração, circulação de candidatos após adentrarem ao local de prova. 

7.2.1.4. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de 
desclassificação. 

7.2.1.5. As provas objetivas terão a duração conjunta de 2h30min (Duas horas e trinta minutos). O tempo 
total de aplicação das provas objetivas inclui a entrega das provas e cartões resposta. 

7.2.2. As provas objetivas terão o total de 25 questões distribuídas da forma abaixo: 
 
7.2.2.1. Para os cargos de Ensino Fundamental, Nível Médio e Superior 
 

PROVA OBJETIVA 

Conteúdo (Área do conhecimento) Quantidade Valor por questão Valor Total 

Português  5 0,30 1,5 

Matemática 5 0,30 1,5 

Conhecimentos Gerais 5 0,30 1,5 

Conhecimentos Específicos 10 0,55 5,5 

Valor total da Prova Objetiva   10,00 

7.2.2.2. Os programas das provas objetivas estão descritos no Anexo II do presente Edital. 

7.2.3. Durante ou após a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído 
do Processo Seletivo: 

7.2.3.1. Consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de lápis, borracha, máquinas 
de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento 
elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por 
prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou 
qualquer outro tipo de cobertura; 

7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de 
fiscal; 

7.2.3.3. Fumar, ingerir alimentos; 

7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados 
em local visível designado pelo fiscal da sala, devendo este ser mantido longe do alcance do candidato. 

7.2.3.4.1. 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 implicará na 
exclusão do candidato do certame, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. Caso o celular ou 
qualquer outro equipamento eletrônico emita qualquer som dentro da sala de realização da prova, este 
será recolhido pelo fiscal e entregue à coordenação, para verificar se o mesmo estava ligado. 
Comprovado que o celular ou equipamento eletrônico esteja ligado, o candidato poderá ser eliminado, 
por estar de posse de um equipamento ligado, o que é proibido pelo item 7.2.3.4. 

7.2.3.5. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas. 

7.2.3.6. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova será 
desclassificado do Exame de seleção deste Processo Seletivo. 
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7.2.3.7. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou 
submetido à revista pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação 
datiloscópica. 

7.2.3.8. 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. 

7.2.3.9. Água só será permitida se estiver em embalagem transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo;  

7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização 
de prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos, sendo de responsabilidade do 
candidato comparecer ao local da(s) prova(s) no horário definido; 

7.2.4.1. A empresa JLZ CONCURSOS E ASSESSORIA e a Administração municipal de ROMELÂNDIA 
não se responsabilizam por qualquer ônus ou intempérie que impossibilite a chegada do candidato no 
local da prova mesmo que haja reaplicação de qualquer das provas. 

7.2.5. Os envelopes contendo as provas e os cartões respostas, serão abertos na presença de 02 (dois) 
candidatos, que comprovarão os respectivos lacres, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos 
mesmos; 

7.2.5.1. Está incluso no tempo de realização da prova, ou seja, o início da prova, as orientações, entrega 
de cartão resposta e do caderno de questões. 

7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para o 
cargo inscrito, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões 
está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas 
para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no 
CARTÃO RESPOSTA. 

7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;  

7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem 
atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou 
rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo 
com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta; 

7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA 
o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. 
O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não 
entrega do cartão de respostas implicará a automática eliminação do candidato do certame. 

7.2.8.2. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura do candidato e 
com rasuras sendo este considerado eliminado do certame. 

7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃO 
RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, juntamente com a prova. 

7.2.9.1. O caderno de prova será disponibilizado ao candidato no site https://jlz.selecao.net.br, no dia 
26/02/2023. 

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de 
desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que 
já a efetuaram; 

https://jlz.selecao.net.br/
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7.2.11. No local da prova, os 03 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 
assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais. 

7.2.12. No local da prova objetiva, bem como em demais provas aplicadas no certame, não será permitida 
a permanência de familiares, ou de qualquer outra pessoa que não for candidato, fiscal ou membro da 
comissão, nas dependências do local de aplicação da prova, inclusive candidatos que encerraram a 
prova. Salvo condições expressas no item 4.7.2.1. Deste edital. 

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 
corretamente por todos os candidatos e em caso de alteração de gabarito, as provas de todos os 
candidatos serão corrigidas com as devidas alterações; 

7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão de 
Executora do Processo Seletivo. 

7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato: 

7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste 
Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

Para os demais candidatos será: 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

1º Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos específicos; 

2º Que obtiver melhor nota nos conhecimentos gerais; 

3º Maior idade 

7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se 
dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue: 

7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma 
crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal 
imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir: a) Se 
a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será 
crescente; b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente. 

7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação 
do Processo Seletivo. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. Da impugnação do presente edital; 

8.1.2. Do não deferimento do pedido de isenção; 

8.1.3. Do não deferimento do pedido de inscrição; 

8.1.4. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 

8.1.5. Da nota da prova objetiva; 

8.1.6. Da classificação provisória. 
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8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após a sua publicação, mediante requerimento PROTOCOLADO junto ao Departamento de 
Administração, no Município de Romelândia – SC. 
 
8.2.1. O protocolo de impugnação deste edital deverá ser individual por candidato devendo ser realizado 
um protocolo para cada requerimento apresentado.  
 
8.2.2. Para realização do pedido de Impugnação de Itens do edital o candidato deve realizar os 
procedimentos descritos abaixo: 
 
8.2.2.1. Efetuar o preenchimento completo do Formulário de impugnação ao Edital, representado pelo 
Anexo IV deste edital, assinalando a opção “Itens do Edital”. 

8.2.2.2. O preenchimento deve ser realizado fazendo a indicação da legislação em que o candidato 
ampara os seus argumentos. Recursos realizados sem indicação de legislação de aporte ou argumentos 
meramente opinativos não serão reconhecidos sendo o pleito indeferido sem análise de mérito. 

8.2.2.3 O preenchimento do formulário apresentado no Anexo IV deve ser realizado na íntegra, não 
podendo o interessado preenchê-lo de forma parcial. 

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa JLZ 
CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA- https://jlz.selecao.net.br no campo RECURSOS, disposto na área 
referente a este Processo Seletivo. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax 
ou fora do prazo preestabelecido. 

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e 
consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões, ou seja, 
obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA E REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. 

8.4.1. Durante o prazo de recurso contra a nota da prova objetiva, o candidato poderá acessar seu cartão 
resposta na área restrita do candidato, na aba CARTÃO RESPOSTA, que estará disponível durante o 
prazo do referido recurso. 

8.4.1.1. O cartão resposta não será enviado por e-mail ou qualquer outra forma de envio, visto que o 
candidato terá acesso na forma descrita acima. 

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo Seletivo constitui-se em última 
instância para recurso administrativo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 

9. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos 
a seguir: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico e dos demais documentos de que trata 
este Edital, os quais são de responsabilidade do candidato; 

9.1.1. Deverá apresentar: 

a) Comprovante de habilitação mínima exigida pelo Edital; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
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e) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 

f) Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 

g) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos; 

h) Certidão de nascimento, casamento ou união estável; 

i) 01 foto 3x4 

j) PIS/PASEP (frente e verso/ cópia); 

k) Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda 

l) Declaração de não ter sofrido qualquer penalidade disciplinar na função pública; 

m) Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em Lei; 

n) Comprovante de endereço atualizado; 

o) Registro no Conselho de Classe, quando for o caso;  

p) Comprovante de qualificação cadastral e-Social. 
(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml) 

q) Certidão negativa de ações criminais expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - SAJ e 
EPROC. Comarca em que reside, emitidas pelos sites. 

r) Declaração de dependentes IRRF 

9.2. Os documentos acima elencados deverão ser apresentados em original com a respectiva cópia, para 
a conferência no local. 

9.3. Os modelos das declarações exigidas serão disponibilizados pelo setor de recursos humanos do 
Município de ROMELÂNDIA - SC. 

9.4 A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente 
do Município de ROMELÂNDIA - SC. 

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar de sua homologação final, podendo 
ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal. 

10.2. A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas 
a expectativa de ser contratado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada 
a ordem de classificação. 

11. DA ESCOLHA DE VAGA 

11.1. Na data e horário será divulgado posteriormente ao resultado final deste Processo Seletivo, o 
candidato no ato da escolha de vaga que não apresentar a habilitação mínima exigida por este edital, 
conforme anexo I, será desclassificado do processo. 

11.2. A escolha de vagas será feita pessoalmente pelo candidato classificado ou, se impedido por 
qualquer situação, deverá realizá-la através de procuração específica, em data e local que serão 
comunicados no endereço eletrônico deste Processo Seletivo. 

11.3. Para as demais convocações ocorridas após a data e horário da escolha de vaga, o prazo para 
aceite da vaga será de 02 (dois) dias úteis. 
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 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de 
recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no quadro de 
publicações oficiais do Município de ROMELÂNDIA no sítio https://jlz.selecao.net.br 

12.2 A homologação do Processo Seletivo far-se-á em uma única lista, indicando à classificação dos 
candidatos concorrentes às vagas de Pessoas Com Deficiência, indicando a sua classificação na ordem 
ordinal, respeitando o exposto no item 3.9 deste edital e classificação de candidatos concorrentes às 
vagas de ampla concorrência. 

12.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
circunstâncias que serão mencionadas em Editais devidamente publicados. 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Executora 
competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos 
interpostos pelos candidatos, na esfera administrativa. 

12.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

12.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação; 

12.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva; 

12.5.3. Anexo III – Declaração para Pessoas Com Deficiência; 

12.5.4. Anexo IV – Formulário de Impugnação do Edital; 

12.5.5. Anexo V –- Das atribuições dos cargos; 

12.5.6. Anexo VI - Normas para realização da prova prática 

 

 
ROMELÂNDIA - SC, 31 de janeiro de 2023 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JUAREZ FURTADO 
Prefeito Municipal 
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 QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA 
EXIGIDA. 

 CARGO Vagas CH PROVA HABILITAÇÃO MÍNIMA VENCIMENTO 
BASE 

 AC PCD 

1 Enfermeiro(a) Padrão 
CR  20h Prova 

objetiva  
Possuir nível de 3º 
(terceiro) grau específico e 
registro no respectivo 
conselho de classe. 

R$ 2439,64 

2 Técnico em 
Enfermagem 

CR  40h Prova 
objetiva  

Possuir CURSO TÉCNICO 
registro no respectivo 
conselho de classe. 

R$1822,96 

3 Auxiliar de Dentista CR  40h Prova 
objetiva  

1º Grau Completo e 
apresentar curso de 
Auxiliar em Saúde Bucal 
(ASB) 

R$1343,24 

4 Fisioterapeuta CR  30h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º 
(terceiro) grau específico e 
registro no respectivo 
conselho de classe. 

R$3558,04 

5 Psicólogo CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$3114,41 

6 Médico CR  40h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$26910,41 

7 Farmacêutico 
Bioquímico 

CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$4566,31 

8 Nutricionista CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$2322,04 

9 Assistente Social CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$2335,82 

10 Agente de Combate às 
Endemias 

CR  40h Prova 
objetiva  

Haver concluído o ensino 
fundamental. Haver 
concluído, com 
aproveitamento, curso 
introdutório de formação 
inicial e continuada 

R$2604,00 

11 Professor de Inglês 
Habilitado 

CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico 

R$2084,47 

12 Professor de Artes 
Habilitado 

CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico 

R$2084,47 

13 Professor de Ensino 
Infantil Habilitado 

CR  20h Prova 
objetiva  

Graduação em Pedagogia R$2084,47 

14 Segundo Professor 
Habilitado 

CR  20h Prova 
objetiva  

Licenciatura Plena em 
Educação Especial; 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação em 
Educação Especial; 

R$2084,47 
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Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Complementação 
Pedagógica em Educação 
Especial, apostilado ao 
diploma; Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Pós 
Graduação Lato ou Stricto 
Sensu em Educação Especial 
ou Educação Inclusiva ou 
Atendimento Educacional 
Especializado; Licenciatura 
Plena em Pedagogia; ou Curso 
Normal Superior com 
Complementação Pedagógica 
em Educação Especial, 
apostilado ao diploma ou, com 
Pós Graduação em Educação 
Especial ou Educação 
Inclusiva ou Atendimento 
Educacional Especializado 
(completas) 

15 Professor de Educação 
Física Habilitado 

CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico 

R$2084,47 

16 Treinador Desportivo CR  20h Prova 
objetiva  

Diploma de Bacharelado em 
Educação Física ou 
Licenciatura Plena em 
Educação Física (RESOLUÇÃO 

CFE 03/1987) e Registro no 
Órgão Fiscalizador da 
Profissão – CREF 

R$1812,57 

17 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

CR  40h Prova 
objetiva 
e Prova 
Prática 

Ser alfabetizado R$1494,85 

18 Vigia  CR  40h Prova 
objetiva  

Ser alfabetizado R$1343,23 

19 Pedreiro CR  40h Prova 
objetiva  

Ser alfabetizado R$1985,86 

20 Zelador CR  40h Prova 
objetiva 
e Prova 
Prática 

Ser alfabetizado R$1868,64 

21 Motorista categoria “C” CR  40h Prova 
objetiva 
e Prova 
Prática 

Ser Alfabetizado e possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH categoria 
“C” 

R$1948,01 

22 Motorista categoria “D” CR  40h Prova 
objetiva 
e Prova 
Prática 

Ser Alfabetizado e possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH categoria 
“D” 

R$1948,01 

23 Operador de Máquinas CR  40h Prova 
objetiva 
e Prova 
Prática 

Ser Alfabetizado e possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH categoria 
“C” 

R$2314,37 

24 Motorista D Sede 
Rosário 

CR  40h Prova 
Objetiva 
E Prova 
Prática 

Ser Alfabetizado e possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH categoria 
“D” 

R$1948,01 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/romelandia/lei-complementar/2009/0/3/lei-complementar-n-3-2009-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-plano-de-cargos-vencimentos-e-carreiras-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias
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25 Auxiliar de Mecânico CR  40h Prova 
objetiva  

Ser alfabetizado R$1442,01 

26 Psicólogo CRAS CR  40h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$4392,29 

27 Engenheiro Civil CR  20h Prova 
objetiva  

Possuir nível de 3º (terceiro) 
grau específico e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

R$4166,74 

28 Educador Social CR  40h Prova 
objetiva  

Ensino Médio R$1673,65 

 

Legendas utilizadas:  

● Tipo de Prova “Objetiva”: Aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

● AC: Ampla Concorrência 

● Vagas PCD: Vagas Reservadas à Pessoas com Deficiência 

● CR: Cadastro Reserva. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO AOS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA Ortografia a nível fundamental; Gramática a nível Fundamental; Leitura e 
interpretação de textos; Ortografia (atualizada conforme as regras do Acordo Ortográfico vigente); 
Pontuação; Divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada conforme as regras do novo Acordo 
Ortográfico); Verbos; Conjugação verbal; Divisão de texto escrito em frases, usando letras maiúsculas e 
sinais de pontuação adequadamente; Adjetivos; Antônimos; Sinônimos; Conhecimento sobre as 
regularidades ortográficas e as irregularidades das palavras.  
 
MATEMÁTICA 
Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Números primos. Sistema monetário brasileiro; 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, capacidade e tempo. Porcentagem.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS):  
Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e Romelândia. Aspectos econômicos, políticos, históricos, 
geográficos, culturais e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de Romelândia. COVID -19, Eleições. 
Noções de cidadania. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados 
a ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, religião, qualidade de vida, 
esportes, turismo, meios de comunicação, mídia brasileira, etnias e povos originários, religiões. 
 
MOTORISTA “C” e “D”: 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. 
Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação 
correta do lixo; manuseio e uso correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos 
de proteção individual, quais são, importância, quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de 
energia elétrica; Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) 
e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: 
disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para 
o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, 
classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. 
Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. 
Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de 
Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. 
Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do 
veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo. 
Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção 
defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e 
preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de 
álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. 
Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema 
elétrico. Manual de instruções do veículo. Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos sinais 
vitais. Procedimentos emergenciais. Noções básicas sobre segurança no trabalho. Ética profissional. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS: 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. 
Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação 
correta do lixo; manuseio e uso correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos 
de proteção individual, quais são, importância, quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de 
energia elétrica; Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) 
e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: 
disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para 
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o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, 
classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. 
Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. 
Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de 
Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. 
Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do 
veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo. 
Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção 
defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e 
preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de 
álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. 
Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema 
elétrico. Manual de instruções do veículo. Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos sinais 
vitais. Procedimentos emergenciais. Noções básicas sobre segurança no trabalho. Ética profissional. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas 
Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Produtos de 
limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. 
Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Guarda e 
conservação de alimentos. Controle de estoque de materiais de limpeza e de cozinha. Higiene pessoal e 
com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. Noções de 
primeiros socorros. Ética profissional. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

 
ZELADOR: Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. Comportamento no 
ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina, varrição e pintura em geral. Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Serviços 
de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, 
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Guarda e conservação de 
alimentos, materiais e equipamentos. Controle de estoque de materiais de uso diário. Noções de 
organização e conservação de ferramentas de trabalho bem como de utensílios usados na execução da 
função.  Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Manutenções do 
ambiente de trabalho e de equipamentos de uso diário. Noções de segurança no trabalho. Noções de 
primeiros socorros. Ética profissional. Questões relativas às atividades inerentes a função. 
 
VIGIA: Noções sobre integridade bens patrimoniais públicos e de terceiros, monitoramento de perímetros, 
checagem de câmeras e até mesmo o recebimento de encomendas. Noções sobre jornada de trabalho 
correspondente ao cargo, noções sobre fiscalização e controle de entrada e saída, conferência de 
veículos no estacionamento entre outras. Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas 
Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Higiene pessoal. 
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Ética profissional. Noções sobre crimes 
com patrimônio público. Domínio de números de emergência em caso de urgência. Domínio sobre o uso 
de equipamentos de uso da atribuição do cargo. Noções sobre vigia escolar. Noções sobre a relevância 
do cargo. Legislação sobre o direito do cidadão de ir e vir. Noções sobre inspeção de dependências, 
controle e movimentação de pessoas, veículos e materiais, noções sobre regularidades e  irregularidades 
em espaço de trabalho, domínio sobre a garantia da ordem, Orientar pessoas que eventualmente circulem 
em locais inadequados; Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízios e revezamento, atendendo 
as escalas previamente definidas caso necessário,  Noções de monitoramento, através de circuito 
fechado de TV; Operação de  equipamentos de comunicação; Atendimento ao público. Noções sobre 
execução de tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
PEDREIRO: Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. Comportamento no 
ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
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responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Ética profissional. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Noções sobre manutenção de prédios públicos e 
bens públicos. Domínio sobre Construção Civil interpretação de plantas e escalas. Equipamentos de 
proteção – EPI. Implementação de canteiro de obras. Estrutura e Fundações. Tipos de Solos. Fundações 
diretas e indiretas. Lajes e Telhados. Instalações Hidráulicas e Elétricas. Esquadrias, revestimentos e 
acabamento. Locação. Instalações subterrâneas. Alicerces: em terreno reto e inclinado. Concretagem. 
Escavação e Fundações. Alvenaria de vedação e estrutural. Levantamento de paredes. Capeamento. 
Revestimento de pisos. Estruturação de escadas. Confecção de lajes e calçadas. Técnicas de 
impermeabilização. Revestimentos em geral. 

 

AUXILIAR DE MECÂNICO:  
Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de 
trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos 
em geral. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de 
segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Ética profissional. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. Noções de manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais. 
Conhecimento sobre transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. 
noções de limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados. Noções 
de auxílio ao mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral. 
Segurança do trabalho. Uso de equipamentos de segurança. Noções sobre desmontagem e montagem 
de conjuntos mecânicos. Diferentes tipos de motores e seus usos. 
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CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL /SUPERIOR 
 

Língua portuguesa:  
Compreensão e interpretação de textos – Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do 
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. 
Textos literários de autores brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A 
literatura brasileira: das origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e 
seus determinantes. O verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – 
Concordância nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do 
parágrafo – Ortografia, acentuação e pontuação gráfica. Estilística: Denotação e conotação. Mecanismos 
de coesão textual. Figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 
Gêneros textuais e seus usos. Morfologia. Classes Gramaticais. Variação linguística: norma culta. 
Linguagem culta em documentos oficiais. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo. 
 
Matemática: 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas 
operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e 
tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional), razões 
e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e Interpretação Gráfica, 
medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos, 
produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas; 
Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequências e Progressões; Matrizes, 
Determinantes e Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros 
simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; 
Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer; Geometria 
Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; Polinômios e equações polinomiais. 
 
Conhecimentos Gerais: Atualidades do Brasil, do Mundo, de Santa Catarina e do Município de 
ROMELÂNDIA. Aspectos econômicos, políticos, históricos, geográficos e sociais do Brasil, do Mundo, de 
Santa Catarina e ROMELÂNDIA. Noções de cidadania. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. 
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de vida, esportes, turismo, Justiça Eleitoral, 
eleições, georreferenciamento, inovações tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e 
do mundo. Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Cultura Geral. Constituição da 
República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais – arts. 1º ao 4º; Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos – art. 5º; Dos Direitos Sociais – arts. 6º ao 11º  Da Nacionalidade – arts. 12 e 13; 
Dos Direitos Políticos – arts. 14 ao 16. Noções do Direito Administrativo. Sistema operacional Windows, 
aplicativos Microsoft Word, Excel e PowerPoint, navegadores e princípios básicos de internet, entre outros 
assuntos ligados às Noções de Informática. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de ROMELÂNDIA, 
Estatuto do Servidor Público do Município de ROMELÂNDIA. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

 
 
SEGUNDO PROFESSOR  
Concepção de aprendizagem; Conceitos, Legislação e Histórico da Educação Inclusiva; Metodologia 
Científica; Bases Genéticas das Deficiências; Desenvolvimento Neuropsicomotor Normal; Deficiência 
Mental; Deficiência Auditiva, Deficiência Visual: Deficiência Motora; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Base (LDB), lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e Lei 11. 465/08 – História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Currículo 
Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense; Bases Nacional Comum 
Curricular (BNCC); Plano Nacional de Educação (PNE – 2014/2024)); CONAE; Tendências Pedagógicas; 
Processos de Ensino Aprendizagem: Conceituação, apropriação e elaboração de conceitos científicos, 
mediação professor- aluno; Plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Direitos de 
aprendizagem: sequência Didática; avaliação; Direitos de aprendizagem do aluno; Relacionamentos 
professor X Aluno; Função e papel da escola; Problemas de aprendizagem; sequência Didática; Avaliação 
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da Aprendizagem; conceitos e procedimento; Legislação da Educação Básica; papel do Professor; 
Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire – Psicologia da 
aprendizagem e do desenvolvimento. 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA  
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros 
de urgência aplicados à Educação Física; Educação Física, modalidades e campo de atuação: 
significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física; Educação Física 
escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; 
Educação Física e Saúde, Educação física e auto rendimento; Esporte e jogos: competição, cooperação 
e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Concepções de Educação 
e Escola; Ética no trabalho; Esporte como ferramenta do desenvolvimento humano físico e emocional; 
Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da educação física no 
aspecto desportivo; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade 
de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; Esportes, 
lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana., Constituição Federal. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA; CONAE. 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL  
Papel do Professor; Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia da Educação; Teoria histórico cultural; 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Currículo e articulação das áreas do conhecimento; 
Conceitos de infância; Legislação e Histórico da Educação Infantil; Metodologia Científica; O Ambiente 
na Sala de Aula, Cuidar, Brincar, Ler na Educação Infantil; Tendências Pedagógicas; Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC); Lei nº 9394/96 – LDB; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONAE; 
Diversidade e equidade; Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território 
Catarinense, linguagens da infância, ludicidade.  
 

PROFESSOR DE ARTE 
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical 
na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções 
Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, 
audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: 
a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas 
relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural do ser humano; As diferentes 
linguagens artísticas e a educação; Dança como: linguagem que permite exteriorizar sentimentos e 
emoções, expressão da própria vida; Tipos de dança e a cultura da dança na história; História da música 
no Brasil; Influências da música africana e indígena na música nacional; Origem da música; Expressão 
musical aplicada a educação; Oficinas de expressão musical; Fontes sonoras, Construção de 
instrumentos musicais e objetos sonoros; Tipos de repertórios; Música da cultura infantil; Aspectos 
teóricos da música (som, partituras, timbre, voz, notas musicais); Construção de projetos e oficinas 
através de musicalização; Tipos de instrumentos musicais; A história do teatro, conceitos, teorias, 
principais produtores, diretores, peças premiadas; O ensino de teatro no contexto atual; Processo de 
construção do conhecimento em teatro: interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens; 
Artes, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; Pedagogias teatrais: contexto e gênese; O 
teatro na educação: fundamentos; Noções de artes técnicas no teatro: Figurino: o que é?, sua função, 
espaço e tempo. Elementos e adereços de cenário e de cena. Cenografia: história, riscos, simplicidade. 
Iluminação: intensidade, cor, distribuição, movimento e luz; Sonoplastia e sonorização: histórico, efeitos 
especiais, tipos de equipamentos, montagens, consertos, instalação elétrica e eletrônica; Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Lei nº 9394/96 - LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Currículo 
Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense. 

 
EDUCADOR SOCIAL  
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico do planejamento curricular, interdisciplinaridade, 
diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos 
científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; 
Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, 
Problemas de aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da aprendizagem: conceitos e 
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procedimentos; Legislação da educação básica; Papel do Professor, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Execução de atividades afins, observando se a 
prática do dia a dia. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura 
escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, literatura infantil; produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância 
e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 
desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; Gêneros 
textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, 
sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente; Os 
campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. 
Tendências Pedagógicas. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Lei nº 9394/96 - LDB, Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA; Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 
Território Catarinense; CONAE. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições do cargo. Ética profissional. Conhecimento de AutoCAD 2017 e superiores. Programação, 
controle e fiscalização de obras: orçamento e composição de custos, levantamento quantitativo, 
planejamento e controle físico-financeiro. Normas Brasileiras ABNT: NBR 13752, NBR 13969, NBR 
15114, NBR 15575 - Partes 1 a 6, NBR 15849, NBR 16280, NBR 6118, NBR 6122, NBR 8681, NBR 8800, 
NBR 9050 e NBR 9077. Edificações: materiais de construção civil; componentes de alvenaria - tijolos 
cerâmicos e blocos vazados; concreto armado - dosagem, amassamento, lançamento e cura; 
argamassas para revestimento - chapisco, reboco e emboço; aço para concreto armado - tipos de aço e 
classificação. Tecnologia das edificações. Estudos preliminares. Levantamento topográfico do terreno. 
Anteprojetos e projetos. Canteiro de obras. Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais. Formas para 
concreto armado. Sistema de formas de madeira. Cobertura das edificações. Telhados cerâmicos - 
suporte e telha. Instalações elétricas prediais. Estruturas e Geotécnica: resistência dos materiais; tensões, 
deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, 
flambagem, critérios de resistência; concreto armado; materiais, normas, solicitações normais, flexão 
normal simples, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, 
deformações na flexão, pilares. Teoria das estruturas. Morfologia das estruturas, carregamentos, 
idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos Trabalhos Virtuais. 
Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas 
estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cinematicamente 
indeterminadas: método dos deslocamentos, processo de Cross. Mecânica dos solos, fundações. 
Hidráulica e Saneamento: abastecimento de água; demanda e consumo de água; estimativa de vazões; 
Adutoras; estações elevatórias; princípios do tratamento de água; esgotamento sanitário; sistemas 
estáticos para a disposição de esgotos; rede coletora; princípios do tratamento de esgotos; drenagem 
pluvial; estimativa de contribuições; galerias e canais; limpeza pública; coleta de resíduos sólidos 
domiciliares; compostagem; aterro sanitário e controlado; instalações hidráulico-sanitárias; projeto e 
dimensionamento de instalações prediais de água fria. Projeto e dimensionamento de instalações prediais 
de esgotos sanitários. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais. Projeto e 
dimensionamento de instalações prediais de combate a incêndio. Projeto e execução de instalações 
elétricas, hidro sanitárias e de prevenção contra incêndio. Resistência dos materiais e análise de esforços. 
Custos e planejamento de obras. Matemática financeira. Acompanhamento de obras. Construção civil: 
alvenaria, estruturas de concreto, de aço e de madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. 
Pisos e revestimentos. Pinturas, fiscalização de projetos e de obras. Pavimentação urbana: tipos de 
pavimentos, projeto e manutenção. Esgotamento sanitário. Hidráulica e Mecânica dos fluídos. Vistoria, 
inspeção e manutenção predial. Planejamento urbano: sustentabilidade e acessibilidade. Conteúdos 
relacionados com as atribuições do cargo independentemente de referência bibliográfica. 
 
PSICÓLOGO CRAS 
Clínica e Saúde: O conceito de saúde como fenômeno multideterminado. Influências sociais e ambientais 
sobre a saúde. Psicologia e Teorias da Personalidade. Psicologia, trabalho e saúde mental. Código de 
Ética do Psicólogo. Atendimento e acolhimento clínico psicoterapêutico individual, grupos e famílias. 
Escuta psicoterapêutica com foco na promoção da saúde mental e psicossocial. Intervenção 
psicoterapêutica com foco no bem-estar dos usuários e da equipe de trabalho através do acolhimento em 
prol da minimização de conflitos. Aplicação e tratativa de testes psicológicos de acordo com o código de 



  

Estado de Santa Catarina 
Município de Romelândia 
Processo Seletivo 
Publicação Legal: Edital de abertura 
 

ética da Psicologia. Psicoterapia de grupo: teoria e técnica. Dinâmicas de grupos como instrumento de 
acolhimento, autoconhecimento individual e grupal e geração de rapport com a instituição e profissionais. 
Psicoterapia de grupo: teoria e técnica. Psicodiagnóstico. Natureza e psicodinâmica dos transtornos 
mentais e comportamentais e o (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade) com foco no 
atendimento humanizado e interdisciplinar. Educação: Psicologia na educação, vocacionalidade, 
entrevistas, avaliações, aplicação de testes, desenvolvimento psíquico motor das crianças e 
adolescentes. Grupo social e familiar: influência da família e da sociedade no desenvolvimento da 
personalidade. A violência na criança e adolescente na família. Desenvolvimento humano: fases e 
influências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Principais teorias e perspectivas atuais da psicologia 
com foco no papel do psicólogo em organizações. Psicologia e Teorias da Personalidade. O papel do 
psicólogo nas escolas. Psicologia da aprendizagem. A terapia no contexto educacional e organizacional. 
Desafios da aprendizagem no ambiente escolar. Processo grupal na escola. O estado da arte da 
psicologia do trabalho e organizacional. Código de Ética do Psicólogo. Administração Organizacional: 
Psicodinâmica do trabalho. Trabalho, subjetividade e saúde psíquica. Psicologia e gestão de pessoas em 
organizações. Modelos de gestão de pessoas: recrutamento, seleção, orientação e treinamento 
profissional e análise de funções. Processo grupal. Saúde mental: políticas e práticas em saúde mental 
no Brasil. Saúde mental e trabalho. Gerenciamento do estresse. Qualidade de vida e bem-estar no 
trabalho. Programas de saúde de caráter preventivo e terapêutico. Psicologia e teorias da personalidade. 
Teorias relacionadas ao trabalho. Psicodiagnóstico. Avaliação psicológica com foco Organizacional: 
fundamentos, instrumentos de avaliação (testes psicológicos e tipos). Técnicas de entrevista psicológica. 
Laudos, relatórios e outros documentos escritos, de acordo com Resoluções do CFP. Modelos de gestão 
de pessoas: recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional e análise de funções. Código 
de Ética Profissional. E ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no programa para 
esse cargo. Noções sobre atendimento no CRAS. Legislações pertinente ao exercício do cargo no CRAS. 
ECA. Noções sobre atendimento social, em grupo e comunidade. 
 
TREINADOR DESPORTIVO 
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros 
de urgência aplicados à Educação Física; Educação Física, modalidades e campo de atuação: 
significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física; Educação Física 
escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; 
Educação Física e Saúde, Educação física e auto rendimento; Esporte e jogos: competição, cooperação 
e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Concepções de Educação 
e Escola; Ética no trabalho; Esporte como ferramenta do desenvolvimento humano físico e emocional; 
Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da educação física no 
aspecto desportivo; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade 
de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; Esportes, 
lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana., Constituição Federal. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA; CONAE. Modalidades esportiva, esporte e cultura. Educação para alta performance. 
Modalidades desportivas. Corpo e sistema muscular. Competições esportivas. Regras e modalidades de 
alto rendimento. Treinamentos de diferentes modalidades. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS  
Competências específicas da área de Linguagens e suas tecnologias. Concepções metodológicas 
referentes ao processo de ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira (Inglês). Compreensão escrita 
em Língua Inglesa. Compreensão e interpretação de textos. Literatura Inglesa, Conhecimento do 
vocabulário, da literatura, aspectos culturais e expressões idiomáticas. Elementos de linguagem: fonéticos 
fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos do Inglês. 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Manual Sobre Medida de Proteção à Saúde dos agente de combate às endemias breve história da 
evolução da categoria profissional. Atribuições dos agentes de combate às endemias. Situações de risco 
identificadas no processo de trabalho dos agentes de combate às endemias e doenças relacionadas ao 
trabalho. Processo de trabalho dos agentes de combate às endemias. Visitas domiciliares. Aplicação de 
adulticidas. Fatores de risco nas atividades desenvolvidas pelos agentes de combate às endemias. Risco 
químico. Riscos físicos. Riscos biológicos. Riscos mecânicos e de acidente de trabalho. Riscos 
ergonômicos e de organização do trabalho e riscos sociais. Medidas de proteção à saúde dos agentes de 
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combate às endemias. Gestão da saúde e segurança no trabalho do agente de combate às endemias. 
Hierarquia de controle – medidas de proteção coletiva e individual. Medidas de proteção coletiva. 
Eliminação dos perigos. Substituição por processos, operações, materiais ou equipamentos menos 
perigosos. Medidas de controle de engenharia e reorganização do trabalho.  Uso de controles 
administrativos. Condições e organização do processo de trabalho do agente de combate às endemias. 
Direito à informação, treinamentos e participação do trabalhador nas medidas de saúde e segurança. 
Medidas de proteção individual.  Imunização. Ações de monitoramento da situação de saúde dos agentes 
de combate às endemias. Exames clínicos e laboratoriais. Exames de colinesterase. Ações de prevenção 
e condutas frente à ocorrência de acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho. Atribuições 
dos empregadores ou responsáveis pelo vínculo do trabalhador na organização da rede de atenção 
integral à saúde do trabalhador. Ações de saúde do trabalhador na Atenção Básica/Equipes de Saúde da 
Família. Atribuições das unidades de urgência e emergência. Atribuições dos Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador. Siglas relacionadas as atribuições do respectivo cargo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e 
limites de atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas 
Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e 
neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal 
de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e 
ao Conselho Tutelar. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei Orgânica da Saúde (LOS). 
Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. Estatuto do 
Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Trabalho com 
comunidades. Atendimentos familiar e individual. Possibilidades e limites da prática do serviço social em 
empresas. Papel do assistente social nas relações intersetoriais. 
ENFERMEIRO 
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. 
Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe 
médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do paciente, sistema de informação em 
enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, 
higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, 
nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Posições para exames. Administração de 
medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização, tipos, potencial de 
contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Enfermagem pré-operatório: prevenção de 
complicações, instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados pós operatórios. Atendimento de emergência: 
parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, 
convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem. 
Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, 
escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, 
malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e 
outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Enfermagem materno-infantil: Assistência de 
enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais afecções 
ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com 
complicações). Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento 
materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho 
reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações 
pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: 
Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação 
compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de 
Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma 
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética 
profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Normativas de 
Assistência e Gestão em Enfermagem. 
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NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, elaboração, organização, execução de 
cardápio e procedimentos de compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 
segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, Técnicas de 
higienização da área física, equipamentos e utensílios, Técnica dietética: conceito, classificação e 
composição química, Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e 
distribuição dos alimentos, Higiene e manipulação de alimentos: microbiologia básica dos alimentos,  
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA),  Vigilância e legislação sanitária. Controle higiênico sanitário 
dos alimentos, análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e implantação do Manual de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação,  Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição, critério 
e avaliação de dietas normais e especiais, leis da alimentação, Nutrientes: definição, propriedades, 
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação, Alimentação 
nos diferentes ciclos da vida (da gestação ao idoso),  Guia alimentar para a população brasileira,  Nutrição 
em Saúde Pública: Programa Nacional de Alimentação Escolar segundo Cadernos de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde,  Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em todas as faixas etárias 
segundo Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Avaliação do estado nutricional: métodos 
e critérios de avaliação segundo Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde,  Avaliação 
Subjetiva Global,  Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das DRI’s, Ética profissional 
segundo Conselho Federal de Nutricionistas. 
 
FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICO 
Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica: Interação 
medicamentosa, mecanismo de ação das drogas e relação entre concentração da droga e efeito. 
Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, colírios etc). Formas 
farmacêuticas sólidas (pós, cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, granulados, comprimidos, 
drágeas), Semi-sólidos (pomadas, cremes, loções) e fatores que influenciam na estabilidade destas 
formas farmacêuticas. Farmacologia da dor e da inflamação. Farmacologia do sistema respiratório. 
Farmacologia do sistema digestivo. Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo. 
Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia dos processos infecciosos/ antimicrobianos / 
antiparasitários. Farmacotécnica e formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas. Legislação 
Farmacêutica. Política de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica no SUS: Medicamentos 
disponibilizados, programas aos quais se destinam - Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e 
Diabetes, Estratégicos, AIDS. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e suas 
atualizações. Vigilância Sanitária. Legislação Sanitária. Noções sobre Atenção Farmacêutica. Código de 
ética da profissão farmacêutica. Boas práticas de dispensação de medicamentos. Medicamentos 
genéricos. Medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção primária a saúde e a farmácia básica. 
Farmácia Hospitalar: Conceitos, objetivos, estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. 
Gerenciamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos de uso hospitalar. Seleção de 
medicamentos. Sistema de distribuição e estoque de medicamentos. Comissão de Farmácia e 
Terapêutica. Papel da Farmácia no Controle das Infecções Hospitalares. Farmacovigilância hospitalar. 
Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Terapia antineoplásica (quimioterapia). Nutrição Parenteral. 
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Farmacologia Clínica: Boas Práticas de Manipulação em 
Farmácia. Estabilidade de medicamentos e determinação do prazo de validade. Cálculos relacionados ao 
preparo de formas farmacêuticas. Código de ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 596 
de 21 de fevereiro de 2014). Legislação pertinente ao exercício profissional Farmacêutico em unidades 
Hospitalares; Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Min. da Saúde; Lei Federal nº 
5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976. 
 
MÉDICO 
Sistema Único de Saúde (SUS): fundamentos, objetivos, atribuições, competências, diretrizes, gestão, 
aspectos organizativos e operacionais, recursos humanos, planejamento, orçamento e financiamento. 
Controle social no SUS: gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização. O modelo de 
assistência no SUS: níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: 
promoção da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e 
hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do cuidado. Políticas do SUS. Estratégia Saúde 
da Família. Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde. 
Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Resposta inflamatória, endócrina e metabólica ao trauma. 
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Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas. Urgência e emergência. Lesões por agentes físicos, químicos 
e biológicos. Cirurgia minimamente invasiva. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 
Farmacoterapia. Cicatrização das feridas. Infecções. Procedimentos à beira do leito. Afecções cirúrgicas 
de distintos órgãos e tecidos. Conhecimentos pertinentes à área de atuação. Relações humanas no 
trabalho e ética profissional e no serviço público. 
 
PSICÓLOGO 
Clínica e Saúde: O conceito de saúde como fenômeno multideterminado. Influências sociais e ambientais 
sobre a saúde. Psicologia e Teorias da Personalidade. Psicologia, trabalho e saúde mental. Código de 
Ética do Psicólogo. Atendimento e acolhimento clínico psicoterapêutico individual, grupos e famílias. 
Escuta psicoterapêutica com foco na promoção da saúde mental e psicossocial. Intervenção 
psicoterapêutica com foco no bem-estar dos usuários e da equipe de trabalho através do acolhimento em 
prol da minimização de conflitos. Aplicação e tratativa de testes psicológicos de acordo com o código de 
ética da Psicologia. Psicoterapia de grupo: teoria e técnica. Dinâmicas de grupos como instrumento de 
acolhimento, autoconhecimento individual e grupal e geração de rapport com a instituição e profissionais. 
Psicoterapia de grupo: teoria e técnica. Psicodiagnóstico. Natureza e psicodinâmica dos transtornos 
mentais e comportamentais e o (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade) com foco no 
atendimento humanizado e interdisciplinar. Educação: Psicologia na educação, vocacionalidade, 
entrevistas, avaliações, aplicação de testes, desenvolvimento psíquico motor das crianças e 
adolescentes. Grupo social e familiar: influência da família e da sociedade no desenvolvimento da 
personalidade. A violência na criança e adolescente na família. Desenvolvimento humano: fases e 
influências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Principais teorias e perspectivas atuais da psicologia 
com foco no papel do psicólogo em organizações. Psicologia e Teorias da Personalidade. O papel do 
psicólogo nas escolas. Psicologia da aprendizagem. A terapia no contexto educacional e organizacional. 
Desafios da aprendizagem no ambiente escolar. Processo grupal na escola. O estado da arte da 
psicologia do trabalho e organizacional. Código de Ética do Psicólogo. Administração Organizacional: 
Psicodinâmica do trabalho. Trabalho, subjetividade e saúde psíquica. Psicologia e gestão de pessoas em 
organizações. Modelos de gestão de pessoas: recrutamento, seleção, orientação e treinamento 
profissional e análise de funções. Processo grupal. Saúde mental: políticas e práticas em saúde mental 
no Brasil. Saúde mental e trabalho. Gerenciamento do estresse. Qualidade de vida e bem-estar no 
trabalho. Programas de saúde de caráter preventivo e terapêutico. Psicologia e teorias da personalidade. 
Teorias relacionadas ao trabalho. Psicodiagnóstico. Avaliação psicológica com foco Organizacional: 
fundamentos, instrumentos de avaliação (testes psicológicos e tipos). Técnicas de entrevista psicológica. 
Laudos, relatórios e outros documentos escritos, de acordo com Resoluções do CFP. Modelos de gestão 
de pessoas: recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional e análise de funções. Código 
de Ética Profissional. E ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no programa para 
esse cargo. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. 
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas 
e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da 
cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e 
neurológica. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora 
e respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: 
exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, 
termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas 
doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes 
musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação e 
tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. Legislação e Políticas de Saúde: Constituição 
Federal, artigos referentes à Saúde. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Política Nacional de 
Atenção Básica. Política Nacional de Promoção de Saúde. Política Nacional de Humanização. Princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia Saúde 
da Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Estratégias de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Código de Ética do Profissional. 
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AUXILIAR DE DENTISTA 
Noções sobre princípios e normas do exercício da profissão. Código de ética odontológica. Biossegurança 
e controle de infecção cruzada em odontologia: processamento de instrumentais e superfícies, 
gerenciamento de resíduos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Noções de ergonomia aplicada 
à odontologia: atendimento a quatro e a seis mãos; técnicas de instrumentação, preparo de bandejas 
clínicas, cirúrgicas e para o isolamento do campo operatório. Equipamentos e instrumentais 
odontológicos: utilização, manutenção e conservação. Materiais de uso odontológico: indicação, técnicas 
de manipulação; armazenamento. Anatomia dental: morfologia, classificação e função dos dentes; 
nomenclatura e notação dentária. Preenchimento de ficha clínica; preparo do paciente para o 
atendimento. Educação em Saúde Bucal: ações individuais e coletivas de promoção de saúde e 
prevenção de doenças. Cárie dentária, doenças periodontais e câncer bucal: conceito, etiologia, medidas 
de controle e prevenção. Radiologia odontológica: proteção radiológica; técnicas de revelação, montagem 
e arquivamento de películas radiográficas. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, 
Atenção Básica em Saúde e Política Nacional de Saúde Bucal. Atribuições do cargo. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Exercício profissional de técnico  de enfermagem, higiene das mãos, verificação de Medidas 
antropométricas, verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicamentos, fluidoterapia, 
terapia, nebulização, teste de glicemia capilar; coleta de material para exame laboratorial, calendário 
vacinal, curativos, retirada de pontos, aspiração; de secreções; posicionamento de pacientes acamados 
e mudança de decúbito; Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais; assistência de enfermagem à 
saúde da mulher, assistência de enfermagem à saúde do adulto, assistência à saúde da criança, 
assistência à saúde do adolescente, assistência à saúde do idoso, assistência ao tratamento de urgências 
e emergências neonatais, pediátricas e obstétricas, psiquiátricas, trauma, cardiovasculares, respiratórias 
e metabólicas. Programa de Suplementação Alimentar – PSA. Legislação e Políticas de saúde: 
Constituição Federal, artigos referentes à saúde. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Política 
Nacional de Atenção Básica. Política Nacional de Promoção de Saúde. Política Nacional de 
Humanização. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Atenção primária, estratégia Saúde da 
Família, atenção básica. Estratégias de ação e promoção, proteção e recuperação da saúde. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Reforma sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde, 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível da saúde da população. Código de ética profissional. Questões 
relativas às atividades inerentes à função e atendimento ao público em uma unidade de saúde. 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Identificação do candidato 

Nome do candidato  

CPF  

RG  

Cargo pretendido  

  

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital nº ________________ do município 
___________________________________________________ para que surta os efeitos legais que: 
1- A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima 
mencionado; 
2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, 
requerer readaptação ou aposentadoria. 
Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas, sob pena de não ser atendido 
a solicitação caso o candidato não informe nesta declaração, inclusive tamanho da fonte em caso de 
solicitação de prova ampliada. Caso o candidato não informar o tamanho da fonte, a prova será impressa 
em fonte 16: 
Fonte ________. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________ . 
 
 ________________________________________, _____ de ______________ de 2023. 

 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
1.1. Para a impugnação de itens do edital, o candidato deverá efetuar o preenchimento completo deste 
formulário, em especial, apontando a legislação de apoio aos seus argumentos e efetuar o seu protocolo, 
conforme definido no item 8.2. deste edital. 
À   
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 
ROMELÂNDIA – SC 
 
Nome do interessado: _____________________________________________________ 
CPF do interessado: ______________________________________________________ 
Número da inscrição:______________________________________________________ 
Cargo pretendente:_______________________________________________________ 
 
Marque o tipo correspondente: 

 Itens do Edital 

 
Fundamentação e Fontes(s) que embasa (m) a argumentação do Interessado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROMELÂNDIA, SC _______ de ______________de 2023. 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Nome do candidato(a)  

(Obrigatória assinatura à punho) 
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ANEXO V 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
1 - Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; 
2 - Executar trabalhos braçais; 
3 - Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e 
seus veículos; 
4 - Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e 
lubrificação das máquinas; 
5 - Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer 
outras relativas à segurança do órgão; 
6 - Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos; 
7 - Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa; 
8 - Requisitar material necessário aos serviços; 
9 - Processar cópia de documentos; 
10 - Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependência do órgão; 
11 - Receber e transmitir mensagens; 
12 - Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão; 
13 - Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas; 
14 - Relatar as normalidades verificadas; 
15 - Atender telefone e transmitir ligações; 
16 - Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 
 
VIGIA 
1 - Manter vigilância em geral; 
2 - Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos no recinto de trabalho, exigindo, 
quando for o caso, identificação ou autorização para o ingresso; 
3 - Relatar anormalidades verificadas; 
4 - Requisitar reforço policial, quando necessário, dando ciência do fato ao chefe imediato; 
5 - Verificar, após o expediente normal do órgão, o fechamento de janelas e portas; 
6 - Desenvolver outras tarefas semelhantes. 
 
PEDREIRO 
1-Executar serviços em construções e reparos destas, referente a alicerce, rede de esgoto, rede de 
água, piso, contra-piso, colocação de janelas, portas, piso de cerâmica, isolamento de banheiro, 
colocação de azulejos e pias; 
2 - Construção de cisterna, rede de contenção de águas pluviais, muro de contenção ou muro de 
arrimo, cercas, muros simples e altos; 
3 - Construção de ruas em concreto, meio fio, pisos e calçadas; 
4 - Retirar paredes, transformação das dimensões dos aposentos, troca de piso de tacos para cerâmica, 
ou outros. Colocação de tábua corrida, troca de janelas, portas. Serviço de troca ou reparo em telhados 
reparo em calhas; 
5 - Executar outras tarefas afins. 
 
ZELADOR 
01 - Zelar e cuidar da conservação de próprios municipais, tais como escolas e praças; 
02 - Percorrer a área sob a sua responsabilidade; 
03 - Inspecionar no sentido de impedir incêndios e depredações; 
04 - Comunicar qualquer irregularidade verificada; 
05 - Efetuar pequenos reparos e consertos; 
06 - Providenciar o serviços de manutenção em geral; 
07 - Ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho, bem como 
materiais de competição esportiva e outros; 
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08 - Zelar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, recintos e prédios; 
09 - Solicitar e manter controle de materiais necessários à limpeza, manutenção e conservação dos 
locais sob sua responsabilidade; 
10 - Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; 
11 - Executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação: fabricação e colocação de cabos em 
ferramentas, montagem e desmontagem de motores, máquinas e caldeiras, confecção e conserto de 
capas e estofamentos: operar, entre outras, máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, 
máquinas de fabricar telas, arame e similares; acender forjas; auxiliar serviços de jardinagem; 
12 - Cuidar de árvores frutíferas; 
13 - Lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores; 
14 - Limpar estátuas e monumentos; 
15 - Vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; 
16 - Abastecer máquinas; 
17 - Auxiliar na preparação de asfalto; 
18 - Manejar instrumentos agrícolas; 
19 - Executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações e 
similares); 
20 - Aplicar inseticidas e fungicidas; 
21 - Zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos utilizados ou em uso; 
22 - Carregar e descarregar veículos em geral; 
23 - Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; 
24 - Fazer mudanças; proceder à abertura de valas; 
25 - Efetuar serviço de capina em geral; 
26 - Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais; 
27 - Zelar pela conservação e manutenção de sanitários públicos; 
28 - Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; 
29 - Auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de materiais; 
30 - Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; 
31 - Aplicar inseticida e fungicidas; cuidar de currais e terrenos baldios; 
32 - Alimentar animais sob supervisão; 
33 - Lavar peças e dependências de oficinas, garagens e similares; 
34 - Executar serviços de jardinagem compreendendo: semeadura, transplante de mudas, poda, 
preparação e conservação do solo de praças e jardins públicos; irrigar, adubar e conservar o solo 
apropriado para produção de mudas; controlar a produção e distribuição de mudas do viveiro municipal; 
coletar sementes e mudas de plantas nativas; distribuir, mediante autorização superior as mudas do 
viveiro municipal; relatar anormalidades verificadas; zelar pelas instalações do viveiro de mudas do 
Município; 
35 - Fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pedras irregulares, paralelepípedos ou 
alvenaria poliédrica, tais como: determinar o alinhamento da obra, preparar o solo, assentar pedras, 
lajes, mosaicos e pedras portuguesas; 
36 - Fazer rejuntamento de pedras com asfalto; 
37 - Abrir, repor e consertar calçamentos; 
38 - Fazer assentamentos de meio-fio; 
39 - Executar tarefas afins 

 

MOTORISTA (Opção categoria C/D) 

Atribuições: Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; zelar pelo abastecimento, 
conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; efetuar pequenos reparos no veículo sob 
sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a 
viatura sob sua responsabilidade; proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes 
e manutenção em geral; proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipos de carga, seu 
destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou 
equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins. 
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OPERADOR DE MÁQUINAS 
Atribuições: Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; dirigir máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, 
perfuratriz, patrolas, tratores pés, carregadeiras e similares; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidade ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de 
consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; proceder o mapeamento dos serviços 
executados; manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; 
efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; executar outras tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
01 - Assistir ao enfermeiro: 
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de enfermagem; 
b) na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; 
c) na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; 
d) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante 
a assistência a saúde; 
e) na prevenção e controle das doenças transmissíveis e em geral em programas de vigilância 
epidemiológica. 
02 - Executar atividades de Assistência de Enfermagem executadas as privativas do enfermeiro; 
03 - Integrar a equipe de saúde; 
04 - Participar na orientação à saúde do indivíduo e grupos da comunidade; 
05 - Participar de ações de saúde desenvolvidas pela comunidade; 
06 - Administrar medicamentos, mediante prescrição e utilização técnica de aplicação adequada; 
07 - Participar da prestação de assistência à comunidade em situações de calamidade e emergência; 
08 - Efetuar visita domiciliar; 
09 - Solicitar material de consumo e permanente, necessários a suas atividades; 
10 - Promover a melhoria das condições sanitárias do meio ambiente; 
11 - Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como, de áreas específicas, de acordo 
com as especialidades, preparar material; 
12 - Executar outras tarefas afins. 
 

ENFERMEIRO (A) PADRÃO 
01 - Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde; 
02 - Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas 
pela instituição; 
03 - Formular normas e diretrizes especificas de enfermagem; 
04 - Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na instituição; 
05 - Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem; 
06 - Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistências; 
07 - Prestar assessoria quando solicitado; 
08 - Desenvolver educação continuada de acordo com as necessidades identificadas; 
09 - Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada; 
10 - Participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e calamidade pública, 
quando solicitado; 
11 - Elaborar e executar uma política de formação de recursos humanos de enfermagem de acordo com 
a necessidade da instituição; 
12 - Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida; 
13 - Fazer notificação de doenças transmissíveis; 
14 - Participar das atividades de vigilância epidemiologica; 
15 - Dar assistência de enfermagem no atendimento as necessidades básicas do indivíduo, família e a 
comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela instituição; 
16 - Identificar e preparar grupos de comunidade para participar de atividades de promoção e 
prevenção da saúde; 
17 - Participar de programas de saúde desenvolvidas pela comunidade; 
18 - Promover e participar de atividades de pesquisas operacionais e estudos epidemiológicos; 
19 - Elaborar informes técnicos para divulgação; 
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20 - Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da instituição em todos os 
níveis de atuação; 
21 - Desempenhar outras funções afins; 
22 - Realizar o acompanhamento mediante transferência/transporte de pacientes, sempre que solicitado 
pela Secretaria de Saúde. 
 
AUXILIAR DE DENTISTA 
1 - Auxiliar diretamente o profissional em Odontologia. 
Executar procedimentos de odontologia, de acordo com as normas técnicas da instituição; 
2 - Participar na orientação ao indivíduo e a grupos da comunidade, sobre aspectos da saúde; 
3 - Participar de ações de saúde desenvolvidas pela comunidade; 
4 - Participar na execução de programas de saúde bucal, de acordo com o esquema adotado pelo 
órgão central; 
5 - Fazer o programa e controle da agenda de atendimentos odontológicos; 
6 - Solicitar material de consumo e permanente, necessários às suas atividades; 
7 - Realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios; 
8 - Lavar, empacotar e esterilizar material utilizado com técnicas apropriadas; 
9 - Participar da prestação de assistência à comunidade, em situações de calamidade e emergência; e 
10 - Executar outras atividades compatíveis com a função. 
 
PSICÓLOGO 
01 - Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições pessoais 
do servidor; 
02 - proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os 
requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; 
03 - efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; 
04 - averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; 
05 - fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para 
tratamento dos casos; 
06 - fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem 
como para contemplação com bolsas de estudos; 
07 - empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc, 08 - 
formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 
09 - apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em seminário; 
10 - confeccionar e selecionar o material psicológico necessário ao estudo dos casos; 
11 - elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; 
12 - redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as 
necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; 
13 - manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; 
14 - manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; 
15 - executar tarefas afins. 
 
MÉDICO  
01 - Realizar atendimento ambulatorial; 
02 - Participar dos programas de atendimento à populações atingidas por calamidades públicas; 
03 - Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; 
 
04 - Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas levantados; 
05 - Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na 
área respectiva; 
06 - Participar das atividades de apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da 
Saúde; 
07 - Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; 
08 - Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e que atendem os interesses 
da Instituição; 
09 - Fornecer dados estatísticos de suas atividades; 
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10 - Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; 
11 - Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local 
12 - Prestar à clientela assistência médica especializada, através de: 
- Diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias 
- Educação sanitária; 
13 - Opinar à respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no 
desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; 
14 - Desempenhar outras atividades afins. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
01 - Coordenar supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas, de material 
biológico, bromatológicas, produção de hemoderivados e de medicamentos; 
02 - Coordenar e executar pesquisas, montagens e implantação de novos métodos de análise para 
determinações laboratoriais, produção de medicamentos e produção de hemoderivados; 
03 - Coordenar e supervisionar a coleta, identificação e registro de materiais biológicos destinados a 
exames; 
04 - Executar determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise, imunologia, 
hematologia, bioquímica, microbiologia e virologia; 
05 - Executar determinações laboratoriais, de água, bebidas, alimentos aditivos, embalagens e 
resíduos, através de análises fisocoquímica, microscópicas e microbiológicas; 
06 - Coordenar, supervisionar e executar a análise física e química de embalagens, recipientes e 
envólucros utilizados na preparação de medicamentos e hemoderivados; 
07 - Coordenar e executar a preparação de produtos imunológicos destinados a análises, prevenção e 
tratamento de doenças; 
08 - Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia, eletroforose, análisesradioquimicas, 
liofilização, congelamentos de produtos, imunofluorescências, minoensaios, exames confirmatórios e 
outros; 
09 - Emitir pareceres e laudos técnicos concernentes a resultados de análises laboratoriais, de 
medicamentos e hemoderivados; 
10 - Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades laboratoriais inerentes à vigilância 
epidemiológica, vigilância sanitária e serviços básicos de saúde; 
11 - Participar de outras atividades especificas, relacionadas com planejamento, pesquisas, programas, 
levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no campo da saúde pública; 
12 - Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 
13 - Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 
14 - Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
15 - Preparar, armazenar e dispensar medicamentos de acordo com as prescrições médicas; 
16 - Preparar produtos farmacêuticos, segundo formulas estabelecidas na Farmacopéia Brasileira; 
17 - Dispensar medicamentos e outros preparados farmacêuticos; 
18 - Dispensar produtos médicos-farmacêuticos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, objetivando 
recuperar e melhorar o estado de saúde dos pacientes; 
19 - Analisar produtos farmacêuticos acabados, em fase de elaboração, ou seus insumos, 
valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza, e quantidade de cada elemento; 
20 - Adquirir e controlar o estoque de medicação clínica, de psicotrópicos e de entorpecentes; 
21 - Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando balanço de entorpecentes e similares; 
22 - Cadastrar informações sobre medicamentos e vacinas, colocando as mesmas a disposição do 
corpo clínico; 
23 - Coordenar, supervisionar e executar todas as etapas de realização dos trabalhos específicos de 
Farmácia; 
24 - Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 
25 - Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 
26 - Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
27 - Ser responsável técnico pela emissão de ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 
referentes aos poços de água. 
 
 
 



  

Estado de Santa Catarina 
Município de Romelândia 
Processo Seletivo 
Publicação Legal: Edital de abertura 
 

NUTRICIONISTA  
Proceder ao planejamento, coordenação e supervisão de programas e/ ou serviços de nutrição nas 
áreas de saúde, educação e do trabalho, entre outros; 
02 - Realizar análise de carências nutricionais/ alimentares além do aproveitamento conveniente de 
recursos dietéticos; 
03 - Proceder ao controle de estoque, preparo, conservação, além da distribuição de alimentos; 
04 - Contribuir no desenvolvimento de ações educativas, visando colaborar na aquisição de hábitos 
alimentares adequados da população; 
05 - Participar da equipe multidisciplinar, auxiliando no planejamento, elaboração e execução de ações 
da vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador; 
06 - Zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de 
materiais e equipamentos de trabalho; cumprir o código de ética profissional; 
07 - Participar efetivamente da política de saúde do município através dos programas implantados pela 
secretaria municipal de saúde; 
08 - Planejar serviços e programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação e 
de outros similares; organizar cardápios e elabora dietas; 
09 - Desempenhar outras tarefas afins. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
01 - Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social aplicados a 
indivíduos, grupos e comunidades; 
02 - Elaborar e /ou participar de projetos de pesquisas, visando a implantação e ampliação de serviços 
especializados na área de desenvolvimento comunitário. 
03 - Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de saúde a 
situação social do indivíduo e sua família; 
04 - Fornecer dados sociais para a elucidação de diagnósticos médico e pericial; 
05 - Diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de 
atingirem um nível satisfatório de saúde; 
06 - Desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde da população, 
ocupando-se de aplicações sociais, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades 
humanas e sociais 
07 - Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possam 
proporcionar os benefícios necessários à população; 
 
08 - Prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, necessários para à 
realização de atividades na área do Serviço Social; 
09 - Participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento das 
ações de educação em saúde; 
10 - Participar das ações que visem a promoção dos servidores da instituição; 
11 - Desempenhar tarefas semelhantes; 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Descrição das Atribuições: Exercer atividades de combate e prevenção de endemias mediante a 
notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos; executar os 
serviços de desinfecção em residências, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos; 
desenvolver atividades inerentes ao combate à doença de Chagas, esquistossomose, dengue e outras 
doenças; proferir palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar 
os hábitos e prevenir doenças; coordenar e participar na execução das ações de vigilância 
epidemiológica; dirigir veículo oficial para seu deslocamento; zelar pela conservação dos materiais e 
equipamentos sob sua responsabilidade; atender às normas de segurança e higiene do trabalho e realizar 
outras tarefas que a LEI Federal nº 11.350/2006, alterada pela LEI Federal nº 13.595/2018, determinar. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS HABILITADO 
01- Orientar a aprendizagem do aluno; 
02- participar no processo do planejamento das atividades da escola; 
03- organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; contribuir com o 
aprimoramento de qualidade do ensino; 
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04- planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo 
ao avanço da tecnologia educacional; 
05- levantar dados relativos à realidade de sua classe; 
06- definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de 
experiências,; 
07- estabelecer mecanismos de avaliação; 
08- constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos 
do atendimento; 
09- cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 
10- organizar registros de observações de alunos; 
11- participar de reuniões, conselho de classe; 
12- atividades civis e extra-classe; 
13-coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola, atender a solicitação da 
escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 
14- executar outras tarefas afins. 
 
PROFESSOR DE ARTES 
01- Orientar a aprendizagem do aluno; 
02- participar no processo do planejamento das atividades da escola; 
03- organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; contribuir com o 
aprimoramento de qualidade do ensino; 
04- planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo 
ao avanço da tecnologia educacional; 
05- levantar dados relativos à realidade de sua classe; 
06- definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de 
experiências,; 
07- estabelecer mecanismos de avaliação; 
08- constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos  
do atendimento; 
09- cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 
10- organizar registros de observações de alunos; 
11- participar de reuniões, conselho de classe; 
12- atividades civis e extra-classe; 
13-coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola, atender a solicitação da 
escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 
14- executar outras tarefas afins. 
 
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 
Atribuições: Ministrar aulas; participar da elaboração, execução e avaliação do Plano 
Político Pedagógico da Unidade Escolar; participar do processo de análise e seleção de livros e materiais 
didáticos em consonância com as diretrizes e critérios pela Secretaria Municipal de Educação; elaborar o 
seu planejamento de acordo com o Plano Político Pedagógico das Unidades Escolares; propiciar a 
aquisição do conhecimento científico, erudito e universal para que os alunos reelaborem os 
conhecimentos adquiridos e elaborem novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos 
e históricos próprios do contexto social do educando, garantindo-lhe a liberdade de criação e o acesso às 
fontes de cultura; promover uma avaliação contínua, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento 
do trabalho do aluno, elevando-o a uma compreensão cada vez maior sobre o mundo e sobre si mesmo; 
atribuir as avaliações (paralela, contínua e cumulativa) de acordo com as normas fixadas; participar do 
processo coletivo de avaliação do próprio trabalho e da Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento 
do processo ensinoaprendizagem,  e planejando sempre que necessário; realizar a recuperação contínua 
e paralela de estudos com os alunos que, durante o processo ensino aprendizagem não dominarem o 
conteúdo curricular ministrado; participar da elaboração do Calendário Escolar; participar de reuniões, 
encontros, curso, seminários, atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o 
seu constante aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino. 
 
SEGUNDO PROFESSOR 
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Acompanhar e atuar em conjunto com o Professor titular do Ensino Fundamental e Educação Infantil em 
sala de aula, a fim de atender aos alunos com deficiência.  planejar e executar as atividades pedagógicas, 
tomar conhecimento antecipado do planejamento do Professor; propor adequações curriculares nas 
atividades pedagógicas; participar do conselho de classe; participar de estudos e pesquisas na sua área 
de atuação, mediante projetos previamente aprovados pela Secretaria de Educação; sugerir ajudas 
técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno com deficiência. Cumprir a carga horária de 
trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do aluno; e participar de capacitações na área de 
educação. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
01- Orientar a aprendizagem do aluno; 
02- participar no processo do planejamento das atividades da escola; 
03- organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; contribuir com o 
aprimoramento de qualidade do ensino; 
04- planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo 
ao avanço da tecnologia educacional; 
05- levantar dados relativos à realidade de sua classe; 
06- definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de 
experiências; 
07- estabelecer mecanismos de avaliação; 
08- constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos 
do atendimento; 
09- cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 
10- organizar registros de observações de alunos; 
11- participar de reuniões, conselho de classe; 
12- atividades civis e extra-classe; 
13- coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola, atender a solicitação da 
escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 
14- executar outras tarefas afins. 
 
TREINADOR DESPORTIVO 
Promover o treinamento das equipes de diversas modalidades esportivas, ensinando e orientando 
tecnicamente os jogadores. Orientar as providências quanto a transporte e alojamento para as equipes. 
Desenvolver e aprimora táticas esportivas de acordo com o tipo ou modalidade de esporte, visando ao 
aprimoramento do atleta ou equipe. Promover, desenvolver e aprimorar conhecimentos e habilidades dos 
atletas. Elaborar programas de atividades esportivas e recreativas, baseando-se na comprovação das 
necessidades e na capacidade física dos atletas ou equipes, buscando os objetivos e ordenando a sua 
execução. Selecionar e preparar os atletas e equipes, aprimorando seus conhecimentos e habilidades, 
para participarem de competições amistosas e regionais. Organizar competições esportivas entre as 
várias equipes e atletas existentes no município, treinando equipes de diversas modalidades, para 
garantir-lhes bom desempenho nas competições. - Treinar e orientar atletas quanto às várias modalidades 
de atletismo e esportivas, para que possam escolher uma específica de acordo com sua aptidão. 
Acompanhar as equipes quando em competições fora do Município de Romelândia. 
 
AUXILIAR DE MECÂNICO 
Auxiliar o Mecânico em todas as suas atribuições; executa tarefas auxiliares na manutenção de mecânica 
preventiva ou corretiva, separando, disponibilizando, lavando e guardando peças e ferramentas 
necessárias do uso em serviço, bem como realizando outras tarefas solicitadas pelo mecânico ou superior 
imediato; realizar os trabalhos de borracharia, como trocar pneus e remendar câmaras de ar; recauchutar 
pneumáticos; vulcanizar câmaras de ar; verificar as condições dos pneus dos veículos que compõem a 
frota municipal; calibrar e balancear pneus e conjunto de rodas; controlam a vida útil e utilização do pneu; 
efetua conserto de pneus a frio e a quente; executa tarefas de lavagem (interna e externa) e lubrificação 
de veículos, caminhões, máquinas, equipamentos e utensílios da municipalidade; suspender os veículos 
e máquinas, através de elevadores e/ou em rampas, para a limpeza das partes inferiores; controlar a 
periodicidade da lavagem dos veículos e máquinas; efetua polimento da estrutura metálica dos veículos 
e máquinas; lubrifica máquinas e equipamentos, selecionando material de limpeza e ferramentas para 
lubrificação, retirando excesso de lubrificantes das maquinas e equipamentos lubrificados; cuidar do local 
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de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade 
durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; dirigir 
veículos automotores da frota da Prefeitura Municipal, transportando servidores, peças, materiais e 
documentos, quando necessário e na falta de motoristas; zelar pela saúde, segurança e meio ambiente 
pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, 
bem como utilizando equipamento de proteção individual, quando necessário, a fim de manter a 
integridade física própria e a de terceiros; solicitar a orientação do superior imediato, quando do 
surgimento de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia 
do trabalho; participar de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento 
do conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem 
como o desenvolvimento profissional e pessoal; executar outras atribuições e atividades afins que lhe 
forem atribuídas pelo superior hierárquico ou Chefe do Poder Executivo; e desempenhar e cumprir as 
normas legais, em obediência à legislação em vigor. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
01 - Elaborar e analisar projetos; 
02 - dar pareceres referentes aos mesmos; 
03 - elaborar cálculos estruturais; 
04 - elaborar memoriais descritivos; 
05 - supervisionar, coordenar, orientar tecnicamente; 
06 - estudo de viabilidade técnico econômica; 
07 - vistoriar, periciar, avaliar, arbitrar, emitir laudos e parecer técnico; 
08 - padronização, mensuração e controle de qualidade; 
09 - fiscalizar obra e serviços técnicos; 
10 - outras atividades afins. 
 
EDUCADOR  SOCIAL 
Responsável em recepcionar e ofertar as informações às famílias usuárias do CRAS. DESCRIÇÃO 
ESPECÍFICA: Acolher as pessoas que chegarem ao serviço na sala de espera; Agendar os atendimentos 
da equipe de referência; Ao encaminhar as famílias usuárias à equipe de referência, já antecipar os 
nomes, endereço e se é o primeiro contato, o mesmo procedimento deve ser feito se o contato for por 
meio de telefone; Atender ao telefone de forma prestativa; Auxiliar ao Agente Administrativo em suas 
atribuições; Mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimentos de 
vínculos, ofertados no CRAS (função de Educador Social do Projovem, por exemplo); Participar de todas 
as reuniões da equipe de planejamento das atividades e de avaliação do processo de trabalho com a 
equipe de referência do CRAS; Participar das atividades de capacitação (ou formação continuada), da 
equipe de referência do CRAS; Manter sigilo e discrição dos encaminhamentos. 
 
PSICÓLOGO CRAS 
Atuação em programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecer a legislação 
referente à política nacional de assistência social; ter domínio sobre os direitos sociais; experiência de 
trabalho em grupos e atividades coletivas; trabalhar de forma interdisciplinar; conhecer a realidade do 
território. DESCRIÇÃO DETALHADA: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos 
às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; 
Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos serviços 
socioeducativos desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 
planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências 
no território de abrangência; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características 
do território de abrangência do CRAS; Mediação de grupos de famílias dos PAIF; Realização de 
atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento 
de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou 
no CRAS; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos ofertados no território ou no CRAS; Realização da busca ativa no território de abrangência do 
CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; 
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Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de 
informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma Coletiva; Realização 
de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; Realização de 
encaminhamentos para serviços setoriais; Participação das reuniões preparatórias ao planejamento 
municipal; Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a 
serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, 
estratégias de respostas às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE - Coordenar os grupos de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares, mulheres 
vítimas de violência doméstica, idosos e deficientes vítimas de maus-tratos; acompanhar os usuários dos 
serviços nas audiências na delegacia e no Fórum; realizar estudo de casos; elaborar laudos e pareceres 
técnicos psicólogos quando solicitados; realizar visita domiciliar quando for necessário; acompanhar 
crianças adolescentes e seus familiares junto à rede de serviço; Participar de palestras informativas a 
comunidade; Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; 
manter atualizado os registros de todos os atendimentos; participar de todas as reuniões da equipe. 
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ANEXO VI 
 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 

DA PROVA PRÁTICA  

1. A prova prática para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria D e Operador de 
Máquinas será realizada na data a ser divulgada pelo site Do Município de  Romelândia  ou pelo site da 
empresa responsável pelo certame e em horário a ser divulgado juntamente com a publicação da relação 
de inscritos.  

1.1. A PROVA PRÁTICA (PP), para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista e Operador de 
Máquinas será realizada com todos os candidatos que comparecerem na prova objetiva.  

1.2 Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se apresentar após o horário 
estipulado no ato de convocação e comparecer sem documento oficial de identificação (com foto) sob 
qualquer alegação. 

 1.2.1. 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.  

1.2.2. Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá 
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  

1.2.3. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova prática 
como justificativa de sua ausência ou atraso.  

1.2.4. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado na convocação 
para realização da prova prática.  

1.2.5. 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.  

1.2.6. Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar 
atrasado ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão executora do Processo Seletivo 
antes de realizar seu teste.  

1.2.7. Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones celulares e ou qualquer outro 
equipamento de comunicação, usar equipamento de som de qualquer natureza ou fumar.  

1.2.8. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que impossibilitem 
o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físico-
orgânica, 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.  

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

1.2.10. Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova poderá ser adequada ou transferida a data, 
local e horário de sua realização. Os candidatos serão avisados por comunicado no sítio do Processo 
Seletivo www.scconcursos.com.br e do município www.romelandia.sc.gov.br 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. 
 

1.3 Da especificação da Prova Prática para o cargo de MOTORISTA “C” e “D”: 

1.3.1. O candidato deve operar o veículo de forma adequada, partindo do local em que se encontra sem 
cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e para o 
equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada, 
atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu 
local de origem.  
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1.3.2. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser 
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o 
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as 
regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do 
câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de 
trânsito (vertical e horizontal), como também outras situações durante a realização do exame.  

1.3.3. 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, inclusive se não conseguir ligar ou arrancar com o 
veículo em até três tentativas. 

1.3.4. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista deverão apresentar carteira de 
habilitação, no mínimo categoria descrita na habilitação mínima do cargo, a qual deverá ter sido obtida 
ou renovada até a data da realização da prova prática sem a qual não poderá realizar a prova.  

1.3.5. O candidato que deixar de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação na categoria indicada na 
habilitação mínima do cargo será automaticamente eliminado. 

1.3.6. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletins de 
extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação, pois a prova será realizada 
em via pública.  

1.3.7. 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.  

1.3.8. Para a prova prática do cargo de Motorista será utilizado um veículo compatível com a vaga e a 
habilitação mínima do cargo pretendido sendo, de propriedade da Prefeitura Municipal, no estado em que 
se encontrarem. No caso de comprovada necessidade poderá haver alteração do veículo.  

1.3.8.1. Para o cargo de Motorista Categoria B será utilizado um veículo do tipo automóvel. Para o cargo 
de Motorista Categoria C será utilizado um veículo do tipo caçamba. Para o cargo de Motorista Categoria 
D será utilizado um veículo do tipo ônibus.  

1.3.9. A obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á da 
seguinte forma:  

I- O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos e, no decorrer do trajeto, serão apontadas as 
faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:  

 

Categoria da falta Pontos a serem 
descontados 

Quantidade de Faltas avaliadas 
em cada categoria 

Faltas graves 1,00 12 

Faltas médias 0.50 12 

Faltas leves 0,25 04 

 
II- A categoria de faltas previstas no item anterior constarão no formulário de avaliação com a seguinte 
descrição: 

Faltas Graves 

 • descontrolar-se no plano, no aclive ou declive. 
• entrar na via preferencial sem o devido cuidado.  
• utilizar a contramão de direção.  
• subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre.  
• deixar de observar a sinalização da via ou sinais de regulamentação. 
• deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de 

direção.  
• trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a velocidade 

permitida.  
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• 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. 

• deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dela.  
• fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou 

parte dela.  
• deixar de usar o cinto de segurança.  
• executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre.  

 

Faltas Médias 
 • interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova. 

• 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. 
• frear bruscamente.  
• não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas.  
• engrenar as marchas de maneira incorreta.  
• não apresentar calma e serenidade na prática de direção.  
• não ligar sinal de alerta na parada para embarque e desembarque.  
• não acionar o freio estacionário ao terminar o balizamento ou na parada para embarque 

e desembarque.  

 

 

 

Faltas Leves 
 • não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do 

veículo.  
• apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento. 
• interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel ou deixar de observar 

as informações do painel antes da partida do motor. 
• não usar roupas e/ou calçados adequados para a prática de direção.  
 

 
1.3.10. As faltas podem ser assinaladas cumulativamente, conforme a repetição dos erros pelo candidato.  

1.4 Da especificação da Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS: 

1.4.1. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo 
candidato, designados pela Banca Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomandose por 
base as atribuições do cargo, com tempo máximo de 15 (quinze) minutos para a execução da prova. 

1.4.2. 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/máquina 
utilizada, avaliando sua habilidade ao operar o(a) mesmo(a), seu aproveitamento, técnica e produtividade.  

1.4.3. 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 inclusive se não conseguir ligar, arrancar ou executar 
uma manobra em até cinco tentativas.  

1.4.4. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas deverão apresentar 
carteira de habilitação na categoria já indicada, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da 
realização da Prova Prática sem a qual não poderá realizar a prova.  

1.4.5. O candidato que deixar de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação na categoria indicada no 
item 2.1 será automaticamente eliminado.  

1.4.6. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletins de 
extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação.  
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1.4.7. 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.  

1.4.8. O candidato de Operador de máquina realizará a prova em um tipo de equipamento: será utilizada 
uma máquina do tipo de Retroescavadeira.  

1.4.9. Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-seá da 
seguinte forma:  
 
I- O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as 
faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:  
 

Categoria da falta Pontos a serem 
descontados 

Quantidade de Faltas avaliadas 
em cada categoria 

Faltas graves 1,00 04 

Faltas médias 0.50 07 

Faltas leves 0,25 06 

 
II- As categorias de faltas previstas no item anterior constarão do formulário de avaliação com a seguinte 
descrição:  

 

Faltas Graves: Aproveitamento do Equipamento, Produtividade, técnica, aptidão e 
eficiência  

 
• Não liberou equipamentos de segurança dos comandos.  
• Não utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e qualidade.  
• Não concluiu por completo a tarefa proposta.  
• Não estacionou a máquina baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para 

parar a máquina, ao estacionar após o término da tarefa.  
 

Faltas Médias: habilidade do operador 
 

• Não executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada.  
• Não executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré. 
• Não respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, 

como demonstração desnecessária de habilidade.  
• Não controlou o veículo provocando nele movimento irregular (com a máquina, lança, 

concha ou lâmina)  
• Não respeitou a capacidade operacional e técnica da máquina.  
• Não desligou a máquina ao estacionar após término da tarefa.  
• Não apresentou calma e serenidade nas operações.  

 

 

 

 

Faltas Leves: Verificação do equipamento 
•  
• Não usou roupas e calçados adequados  
• Não usou equipamento de proteção auricular ou não usou cinto de segurança  
• Não subiu corretamente no equipamento usando os três pontos de apoio 
• Não fez os ajustes necessários antes da movimentação da máquina como, bancos e 

espelhos retrovisores.  
• Não esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de 

pressão, luzes indicadoras, horímetro.  
• Não conferiu nível de combustíveis, água e nível de óleo.  

 

 
1.4.10. As faltas podem ser assinaladas cumulativamente, conforme a repetição dos erros pelo candidato. 
 
1.5 Da especificação da Prova Prática para o cargo de Auxiliar Serviços Gerais e Zelador: 
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1.5.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes ao cargo. 

1.5.1.1. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das 
normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e 
economicidade do material.  

1.5.2. O uso de calçados e roupas adequados à realização da prova prática é de responsabilidade 
exclusiva do candidato.  

1.5.3. A prova prática para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais será a mesma entre todos os candidatos 
consistirá na execução de uma das tarefas abaixo elencadas. 

I- Identificar a sujeira de uma superfície (Limpeza de vidro, ou limpeza de piso), selecionar o material de 
limpeza correto a ser usado e realizar a limpeza. 

II- Limpar e higienizar tampa e vaso sanitário, bem como se necessário a substituição destes caso 
requerido pelo instrutor.  

III – Higienizar utensílios e equipamentos de cozinha, utilizando os materiais e produtos necessários.  

IV- Identificar ferramentas de trabalho que podem ser característicos ao uso e execução de atribuições 
do cargo e noções básicas de manutenção destas ferramentas de trabalho. 

V- Noções de jardinagem. 

VI- Noções básicas de preparo e mistura de caldas e manuseio de materiais para pintura. 

VII- Noções básicas de elétrica, hidráulica e mecânica.  

1.5.4. Fatores a serem avaliados:  

I. Destreza em realizar o comando dado pelo instrutor. 

II. Capacidade de Organização.  

III. Segurança do trabalho.  

IV. Utilização do tempo.  

V. Domínio sobre a nomenclatura dos principais materiais usados na realização da prova. 

1.5.5. O candidato partirá da nota 10 (dez) e serão descontados pontos de 0,25 a 1,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 

 
 

a- Apresentação 

 • Cabelos Presos e/ou curtos (-0,25)  
• Unhas curtas e aparadas (-0,25) 
• Roupas e Calçados adequados (-0,25)  
• Usou Equipamentos proteção. (-0,25)  

b- Organização do trabalho 
 • Aguardou a ordem de início e fim, percebendo a tarefa a ser executada (-0,50)  

• Organizou o local antes de iniciar a tarefa (-0,50)  
• Soube trabalhar em equipe – quando for o caso (-0,50)  
• Organizou o local e guardou os equipamentos/materiais/ferramentas após terminar a 

tarefa (-1,00) 

 

 

c- Uso correto de equipamentos e material de trabalho 
•  • Correto manuseio dos equipamentos/materiais/ferramentas (-1,00)  

• Cuidados com os equipamentos e outras pessoas (-0,50)  
 

•  d- Execução da tarefa proposta 
 • Identificou corretamente os equipamentos/ferramentas/peças (-1,00)  
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• Possui conhecimento correto no uso e manuseio dos 
equipamentos/ferramentas/peças (-1,00)  

• Possui agilidade e cuidado na execução da tarefa (-1,00) 
• Executou a tarefa adequadamente/A instalação funcionou corretamente (-1,00)  
• Terminou a tarefa no tempo estipulado. (-1,00) 
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