
 
EDITAL N.º 001/2011 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
“Abre inscrições e fixa normas ao Concurso Público de provas, para provimento 
dos empregos atualmente vagos, dos que vagarem e forem necessários ao 
município de Vargem Bonita e dos que forem criados durante o prazo de validade 
deste Concurso.” 
 

O Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa à Rua Coronel Vitorino, 966, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Jairo Casara, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com as Leis Complementares n 0 003/93, 
004/93, 005/93 e n0 010/97 e suas alterações, torna público que serão abertas as inscrições para a realização de 
CONCURSO PÚBLICO visando a contratação de servidores para provimento de vagas de interesse público, nos 
termos do presente edital. 

 
 

I – DAS VAGAS E HABILITAÇÕES 
 
1. Os candidatos concorrerão às vagas oferecidas, conforme o Anexo I, deste Edital. 
 
 
II – DA RESPONSABILIDADE PELO CONCURSO PÚBLICO 
 
2.1 O Concurso Público originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da empresa 

APRENDER.COM – Cursos e Treinamentos, localizada à Rua Duque de Caxias, 844 Centro, Joaçaba (SC). 
 
2.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos e dos que vagarem durante o 

prazo de validade do Concurso Público e forem necessários ao serviço público municipal, conforme cargos 
constantes do ANEXO I, parte integrante deste Edital, para admissão conforme necessidade e conveniência 
ao bom desempenho da Administração Pública Municipal. 

 
III – DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre 28/02/2011 a 29/03/2011 de Março de 2011, 
nas dependências da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita. 
 
3.2. A inscrição neste processo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
3.3. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, cujas 
atribuições encontram-se no Anexo II. 
 
3.4. A inscrição somente será efetuada mediante a apresentação do RG (carteira de identidade) e CPF. 
 
3.5. No ato da inscrição o candidato deverá: 
 

3.5.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses com reconhecimento do gozo de direitos políticos, 
nos termos do §1º do art. 12 da Constituição Federal; 
 
3.5.2. Gozar de boa saúde; 
 
3.5.3. Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do 
serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de 
regular termo de declaração; 
 
3.5.4. Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
3.5.5. Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e nas instruções específicas contidas nos 
comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente  Concurso Público; e 
 
3.5.6. Ter idade mínima de dezoito (18) anos. 
 



 
 

3.6. Será cobrada taxa de inscrição dos candidatos segundo a escolaridade: 
 

Concurso Público Valor Inscrição 

Curso Superior R$ 50,00 

Ensino Médio Completo R$ 30,00 

Ensino Fundamental e Alfabetizado R$ 20,00 

 
3.7. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos 
para o exercício do cargo/função descrito no Anexo I, deverão ser apresentados e comprovados quando da 
convocação para contratação do candidato. 
 
3.8. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfazer a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada a qualquer tempo e, em conseqüência, serão anulados todos os atos 
dela decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
3.9. A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou por meio de fac-símile e não será aceita inscrição 
condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
3.10. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito. 
 
3.11. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais 
recente. 
 
3.12. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer 
declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Concurso. 
 
IV – DAS PROVAS 
 
4.1. O Concurso Público objeto deste Edital constará de prova objetiva de conhecimentos para todos os cargos. 
 
4.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, conforme o cronograma 
constante do Anexo IV deste Edital, sendo que as provas não poderão ser realizadas individualmente ou em data, 
horário ou local que não seja o especificado neste Edital ou em suas alterações posteriores. 
 
4.3. As provas escritas serão realizadas na Escola Municipal Ângelo Anzolin, sito à Rua Av. José Lorenzatto, 
1316, na cidade de Vargem Bonita – SC.  
 

4.3.1. Os candidatos deverão estar no local das provas com antecedência mínima de trinta (30) minutos em 
relação ao início da mesma, sendo vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após 
o seu início. 

 
4.4. As provas escritas serão realizadas em etapa única de três (3) horas de duração, incluído o tempo para 
preenchimento do cartão-resposta e o tempo necessário para as instruções gerais que serão repassadas pelos 
fiscais de sala. 
 
4.5. Para entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou 
carteira expedida pelo órgão de classe original. 

4.5.1. Serão 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; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou 
estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
novo, com foto). 
 
4.5.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro 
de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias. 
 



 
4.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade 
nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

 
4.5.4. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 
documento. 
 
4.5.5. Por ocasião da prova, o candidato que não apresentar o documento de identidade original, na forma 
definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame. 

 
4.6. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos. 
 
4.7. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da 
prova. 
 
4.8. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o 
uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou 
eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Concurso. Os telefones celulares e outros equipamentos 
eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na 
saída, sob pena de eliminação do candidato. 
 
4.9. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado 
por um fiscal. 
 
4.10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após uma (1) hora de seu início. 
 
4.11. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de 
prova/sala o cartão – resposta devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será 
automaticamente eliminado do Concurso. 
 
4.12. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 
definitivamente do local, simultaneamente. 
 
4.13. Todos os cartões respostas serão rubricados ou assinados no verso pelos três últimos candidatos de cada 
sala, independente do cargo. 
 
4.14. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do 
horário e local estabelecidos no Edital. 
 
V – DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes 
documentos: 
 

a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares (em caso de candidato do sexo masculino) com a devida 
apresentação da cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com o serviço militar; 

b) Nível de escolaridade exigido para o cargo, mediante a apresentação de cópia dos documentos exigidos 
por este Edital e previstos em lei, nos termos do Anexo I; 

c) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu 
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios; 

d) Laudo médico de saúde física e mental a ser realizado por órgão credenciado pela Secretaria da 
Administração e Finanças do Município de Vargem Bointa – Junta Médica Oficial do Município; 

e) Cópia dos seguintes documentos: 
1. Documento de Identidade (RG) 
2. Cadastro de Pessoa Física 
3. Certidão de Casamento 
4. Certidão de Nascimento de Filhos 
5. Carteira de Trabalho 
6. Uma (01) foto 3x4. 
7. Demais documentos, conforme especificação do cargo. 



 
 
5.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos 
classificados e convocados para contratação. 
 
5.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a 
ocupar o último lugar na lista dos classificados. 
 
5.4. As convocações iniciarão após a publicação da homologação do Concurso no órgão de publicação oficial do 
município. 
 
5.5. O candidato que não apresentar a documentação exigida por este Edital no ato da contratação será 
desclassificado. 
 
VI – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela 
autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante do Anexo IV deste Edital e estarão disponíveis 
no Mural Público da Prefeitura Municipal. 
 
VII – DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
 
7.1. A contratação obedecerá Lei Complementar Municipal (Estatuto dos Servidores Públicos Municipal) e filiada 
ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social). 
 
VIII – DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
8.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso. 
 
8.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99.  
 
8.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante do 
Requerimento de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar as provas. 
 
8.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas 
receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 16, cabendo ao candidato sua leitura e 
marcação das respostas no respectivo cartão-resposta. 
 
8.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em 
hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a 
aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo. 
 
8.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, deverá entregar laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação 
Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do 
candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, na Prefeitura 
Municipal até às 17h do dia 25 de Março de 2011, impreterivelmente. 
 

8.6.1. Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de 
publicação deste Edital. 
 
8.6.2. O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante 
comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Vargem Bonita, que verificará a existência da 
deficiência declarada no Requerimento de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das 
atribuições do cargo. 

8.7. O candidato portador de necessidades especiais participará deste Concurso em igualdade de condições aos 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, 
local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 



 
8.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição. 
 
8.9. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 

8.10. A publicação do resultado final do certame será feita em uma única lista, contendo, a pontuação dos 
candidatos que atingirem média igual ou superior a cinco. 
 
8.11. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades 
especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados. 

 
IX – DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 
 

9.1. O Concurso Público, objeto deste Edital, constará de prova objetiva de conhecimentos para todos os cargos, 
e também prova prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Mecânico, Servente e 
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino. 
 
9.2. A prova objetiva de conhecimentos inclui questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos 
Gerais, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos em Informática conforme ementa das disciplinas constantes 
do Anexo II e III, parte integrante deste Edital. 
 
9.3. A prova de conhecimentos será objetiva e constará de quarenta (40) questões, com quatro (4) alternativas de 
respostas cada uma, sendo que apenas uma (1) estará correta. 
 
9.4. A pontuação de cada disciplina será a seguinte: 
 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PESO 
INDIVIDUAL 

PESO TOTAL 

Língua Portuguesa 10 0,2 2,00 
Matemática 05 0,2 1,00 
Conhecimentos Gerais 10 0,2 2,00 
Conhecimentos Informática 05 0,2 1,00 
Conhecimentos Específicos 10 0,4 4,00 
Total 40  10,00 

 
9.4. Para realização da prova objetiva de conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta 
azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do 
candidato. 
 
9.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato. 
 
9.6. Será atribuída nota zero (0,0) às respostas de questão(ões) que contenha(m): 

a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta; 
b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta; 
c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta; 
d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica 

de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo 
previsto no cartão. 

 
9.7. A prova objetiva de conhecimentos será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas 
expressas com 1 (um) decimal, sem arredondamento. 
 
9.8. O Gabarito Oficial referente à prova objetiva de conhecimentos será divulgado a partir do primeiro dia útil após 
a realização da referida prova, no Mural da Prefeitura Municipal. 
 
9.9. Havendo impugnação de questões da prova objetiva de conhecimentos, o candidato poderá preencher um 
requerimento no momento em que estiver prestando a prova e entregar ao fiscal de sala. 
 
9.10. O formulário de impugnação de questão estará disponível na sala de prova e poderá ser fornecido ao 
candidato no dia da realização da prova, caso este o solicite. 
 



 
9.11. As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final 
do Concurso Público, bem como o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente. 
 
9.12. A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos. 
 
X – DA PROVA PRÁTICA 
 

10.1. A prova prática num segundo momento será aplicada para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas 
Pesada, Mecânico, Servente e Auxiliar de Serviços Gerais Feminino. Será realizada dia 16/04/2011 apenas para 
os candidatos que obtiverem nota mínima igual ou superior a 4,0 (Quatro) na prova objetiva de conhecimentos em 
local e data constante no Anexo IV deste Edital. 
 
10.2. Na prova prática será avaliado os conhecimentos numa determinada situação criada pelo fiscal de prova que 
fará sua avaliação através de um formulário com uma série de observações e requisitos contendo pesos 
específicos para cada observação e item analisado conforme o cargo. 
 
XI – DA NOTA FINAL 
 
11.1 Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) 
para todos os cargos, com prática e sem prática. 
11.2. A nota final para os cargos avaliados somente com a prova escrita e objetiva será calculada com a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
MF = Na PORT(0,2) + Na MAT(0,2) + Na CG(0,2) +Na CI(0,2) +  Na CE(0,4) 
 
Em que: 
MF= Média Final 
Na PORT= número acertos portugues 
Na MAT= número acertos matemática 
Na CG= número acertos conhecimentos gerais 
Na CI= número acertos conhecimentos informática 
Na CE= número acertos conhecimentos específicos 
 
11.3. A nota final para os cargos que, além da prova objetiva realizaram a prática, será calculada com a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
MF =(( Na PORT(0,2) + Na MAT(0,2) + Na CG(0,2) +Na CI(0,2) +  Na CE(0,4)) + NPP) / 2 
 
Em que: 
MF= Média Final 
Na PORT= número acertos portugues 
Na MAT= número acertos matemática 
Na CG= número acertos conhecimentos gerais 
Na CI= número acertos conhecimentos informática 
Na CE= número acertos conhecimentos específicos 
NPP=Nota Prova Prática 
 
11.4. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da média final. 
 
11.5. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate: 

a) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) maior nota na prova de Conhecimentos Português; 
c) maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) maior nota na prova de Conhecimentos Matemática; 
e) maior nota na prova de Conhecimentos Informática; 
f) Maior idade. 

 
 
 
 
 



 
XII – DOS RECURSOS 
 
12.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do Concurso, que deverá ser interposto, exclusivamente, 
pelo candidato, desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos máximos estipulados no 
cronograma constante do Anexo IV deste Edital. 
12.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

a) ser datilografado ou digitado em duas vias e assinado pelo candidato; 
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente; 
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes; 
d) conter nome do candidato, CPF, cargo para o qual se inscreveu e número de inscrição. 

 
12.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados 
pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, na Prefeitura Municipal, cabendo à Comissão Especial do 
Concurso Público a apreciação, juntamente com a equipe técnica da APRENDER.COM. 
 
12.4. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente 
indeferidos. 
 
12.5. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Concurso, poderá fazê-lo 
protocolando pedido na prefeitura de Vargem Bonita que encaminhara para a empresa.. 
 

12.5.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter Nome, Cargo, CPF e Data de Nascimento do 
candidato interessado. 

 
12.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, internet ou qualquer meio postal, sendo que os 
intempestivos serão desconsiderados e indeferidos. 
 
12.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente. 
 
12.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova objetiva de conhecimentos. 
 
12.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, 
aumentada ou diminuída. 
 

12.9.1. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o 
candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota. 

 
12.9.2. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente. 

 
12.10. A Comissão Especial do Concurso Público constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo 
soberana em suas decisões, não cabendo recursos ou revisões adicionais na esfera administrativa. 

 
XIII – DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O resultado final do Concurso Público, objeto deste Edital, será homologado pela autoridade competente e 
publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal e no órgão de publicação oficial do Município de Vargem 
Bonita, conforme cronograma deste edital. 
 
XIV – DAS VAGAS 
 
14.1. A chamada dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação por cargo. 
 
14.2. O candidato que desistir da vaga oferecida, passará automaticamente para o último lugar da listagem de 
classificados, observado o disposto no item anterior. 
 
14.3. A inscrição e a classificação não geram direito à contratação, ficando a critério da Administração Municipal a 
convocação dos candidatos habilitados, conforme a necessidade do preenchimento dos cargos de serviço público, 
respeitando a ordem de classificação final. 
 
XV – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 



 
 
15.1. Delega-se competência à empresa Aprender.com para: 

a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas de conhecimentos e de redação; 
b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital; 
c) emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
d) prestar informações sobre o processo do Concurso Público; 
e) definir normas para aplicação das provas; 
f) constituir comissão interna do Concurso Público e designar bancas examinadoras, conforme a 

necessidade. 
 
XVI – DO FORO JUDICIAL 
 
16.1. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas ao Concurso Público, objeto deste Edital, é o da 
Comarca de Catanduvas-SC. 
 
XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
17.2. Este Concurso Público terá validade por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única 
vez. 
 
17.3. À administração reserva-se o direito de anular o Concurso, bem como o de adotar providências que se 
fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes. 
 
17.4. O candidato será inteiramente responsável pelas informações contidas na sua ficha de inscrição, após a 
respectiva assinatura. 
 
17.5. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições 
do Processo de Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no presente edital. 
 
17.6. A qualquer tempo, a Comissão Especial do Concurso Público poderá anular a inscrição do candidato, 
quando verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na sua documentação, anulando todos os atos 
dela decorrentes. 
 
17.7. O presente Edital frisa que os candidatos classificados poderão assumir a vaga quando necessária pela 
administração em casos excepcionais e em caráter provisório de substituição a cargos ou funções vagas na 
ocasião por licença médica, acidente de trabalho, licença prêmio e outros afins. 
 
17.8. Se constatadas irregularidades após a contratação, esta será anulada pelo Prefeito Municipal. 
 
17.9. A seleção de que trata este Edital respeitará o disposto na Lei Complementar nº 062, de 04 de setembro de 
2002. 
 
17.10. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos, conjuntamente, pela empresa Aprender.com e pela 
Comissão Especial do Concurso Público do Município de Vargem Bonita. 
 
17.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Dos Cargos, Salários e Habilitações Mínimas; 
ANEXO II – Do Conteúdo comum aos Cargos. 
ANEXO III – Do Conteúdo Específico a cada Cargo. 
ANEXO IV – Do Cronograma. 
 
17.12. Será publicado um extrato do presente Edital para fins de publicidade, sendo que o presente Edital, na sua 
íntegra, será fixado no Mural Público Municipal e no local de inscrições, para conhecimento e ciência dos 
interessados no horário normal de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min. 

 



 
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital, que será devidamente publicado 

na forma da Lei. 
 
 
Vargem Bonita – SC, em 28 de Fevereiro de 2011. 
 
Jairo Casara 
Prefeito Municipal 
 
 
Registrado e publicado o presente Edital na data supra 
 
José Ricardo Sell 
Secretário da Administração e Finanças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

DOS CARGOS, VENCIMENTO INICIAL E HABILITAÇÕES MÍNIMAS 
 

Cargos 
Carga 
Horária 
Semanal 

Nº de 
Vagas 

Remuneração 
Mensal 

Hab. Mínima 
p/ Contratação 

Tipo de 
Prova 

Agente Administrativo 40 01+CR 679,27 Ensino Médio Completo P.O 
Agente Comun. de 
Saúde 

40 01+CR 540,00 Ensino Médio Completo P.O 

Almoxarife 40 01+CR 657,18 Ensino Médio Completo P.O 
Auxiliar Administrativo 40 01+CR 657,78 Ensino Médio Completo P.O 
Auxiliar Consultório 
Odontológico 

40 01+CR 679,27 Ensino Médio Completo P.O 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Feminino 

40 03+CR 540,00 Alfabetizado P.O e P.P 

Enfermeira - PSF 40 02+CR 2.223,71 
Ensino superior completo e 
registro no COREN 

P.O 

Mecânico 40 01+CR 986,06 
Alfabetizado (Caminhão e 
Máquinas Pesadas) 

P.O e P.P 

Médico ESF 40 02+CR 8.400,00 
Clinico Geral e  registro no 
CRM. 

P.O 

Médico Ginecologista 10 01+CR 4.000,00 

Habilitação legal para o 
exercício da profissão de 
Médico Ginecologista / 
Obstetra, com registro junto ao 
CRM. 

P.O 

Médico Pediatra 10 01+CR 4.000,00 
Ensino superior completo e 
registro no CRM. 

P.O 

Motorista 40 03+CR 722,27 
Alfabetizado – CNH para 
Caminhão e Ônibus. 

P.O e 
P.P 

Odontólogo ESF 40 01+CR 4.484,51 
Ensino superior completo na 
área e registro no CRO 

P.O 

Op. Máquina Pesada 40 01+CR 834,06 
Alfabetizado – Habilitado para 
operar (Trator Esteira, Retro 
escavadeira e Motoniveladora). 

P.O e P.P 

Prof. de Artes 20 01+CR 713,67 Licenciatura Plena em Artes P.O 
Prof. de Inglês 20 01+CR 713,67 Licenciatura Plena em Inglês P.O 

Prof. Educação Física 40 01+CR 1.423,23 
Licenciatura Plena em Ed. 
Física 

P.O 

Prof. Nível III  20 03+CR 713,67 Licenciatura Plena na área P.O 
Servente 40 03+CR 540,00 Alfabetizado P.O e P.P 
Telefonista 40 01+CR 657,78 Ensino Médio Completo P.O 
 

• P.P ���� Prova Prática 
• P.O ���� Prova Objetiva 
• CR ���� Cadastro Reserva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
DO CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS 

 
 
Língua Portuguesa: Significado contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, 
separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, advérbios, concordância nominal, concordância 
verbal, regência verbal e nominal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas 
palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das 
palavras, estilística, gramática em geral. 
 
Matemática: Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, 
ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões 
algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, 
logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. Matrizes e 
Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, 
juros e funções. Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, 
circunferência, secções cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas 
de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. Noções de 
limites, derivadas e integral.  
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos, geográficos e econômicos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e 
do município de Vargem Bonita; atualidades relativas ao Brasil, ao Estado de Santa Catarina e ao município de 
Vargem Bonita. 
 
Conhecimentos em Informática: Noções de Sistema Operacional Windows XP – (Aplicativos, Ambiente e suas 
funcionalidades), Editores de Textos e Planilhas Eletrônicas (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003 e 
Microsoft Power Point 2003), Internet Explorer, Sites de Buscas e Pesquisas, Correio Eletrônico, Segurança na 
Internet, Antivírus e Backups, Componentes básicos de um Microcomputador e suas funcionalidades. 
 
 
***A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, quando os Conteúdos 
coincidirem para Graus de Formação diferenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III 

 
DO CONTEÚDO ESPECIFICO A CADA CARGO 

 

Agente Administrativo 

Constituição: Conceito. Espécies de Constituição. Poder Constituinte. Poder 
Constituinte Estadual. Lei Orgânica Municipal. Reforma. Revisão. Norma 
Constitucional: a) classificação, b) supremacia. Eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais. Controle de Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade 
de lei municipal, argüição de descumprimento de preceito fundamental. Ação 
declaratória de constitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Município: 
criação, competência, autonomia e intervenção estadual. Poder Legislativo: 
organização; atribuições; processo legislativo e fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Direitos políticos: a) conceito e abrangência; b) sufrágio, voto, 
plebiscito, referendo e iniciativa popular; c) sistemas eleitorais; d) inelegibilidades. 
Partidos políticos. Justiça Eleitoral. Imunidade e incompatibilidade parlamentar. 
Suspensão, perda e reaquisição dos direitos políticos. Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos: princípio da isonomia. Princípios da legalidade. Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. Ética e Cidadania. 

Almoxarife 

Lei Federal nº 4.320-64 - Noções Básicas; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar nº 101-2000 - Noções Básicas; Sistema de Controle e Distribuição de 
Materiais - Noções Básicas; Instalações do Almoxarifado, Entradas e Saídas de 
Materiais no Almoxarifado; Inventário de Materiais estocados no Almoxarifado; 
Fichas de prateleira, Ficha de Controle de Estoque, Notas de Entradas e Saídas de 
Material no Almoxarifado; Requisição de Material, ordem-pedido de compra, atenda-
se de Distribuição de Material; Cores e normas de Segurança; Guia de Transferência 
Patrimonial. A Função Almoxarifado; Subfunções de um almoxarifado; Organograma 
de um almoxarifado; Funções importantes para organizar um Almoxarifado; 5 S’s nos 
Almoxarifados; Preservação de Materiais; Inventário Físico de Materiais; Curva 
“ABC”; Localização de Materiais; Distribuição de Materiais; Planejamento de 
Armazenagem; Planejamento de Estoque; KPI’s. 

Auxiliar Administrativo 

Constituição: Conceito. Espécies de Constituição. Poder Constituinte. Poder 
Constituinte Estadual. Lei Orgânica Municipal. Reforma. Revisão. Norma 
Constitucional: a) classificação, b) supremacia. Eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais. Controle de Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade 
de lei municipal, argüição de descumprimento de preceito fundamental. Ação 
declaratória de constitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Município: 
criação, competência, autonomia e intervenção estadual. Poder Legislativo: 
organização; atribuições; processo legislativo e fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Direitos políticos: a) conceito e abrangência; b) sufrágio, voto, 
plebiscito, referendo e iniciativa popular; c) sistemas eleitorais; d) inelegibilidades. 
Partidos políticos. Justiça Eleitoral. Imunidade e incompatibilidade parlamentar. 
Suspensão, perda e reaquisição dos direitos políticos. Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos: princípio da isonomia. Princípios da legalidade. Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. Ética e Cidadania. 

Auxiliar de Consultório 
Odontológico. 

O pessoal auxiliar e suas funções no consultório odontológico; Responsabilidades 
profissionais; Noções de anatomia humana básica, cabeça e pescoço; Noções de 
microbiologia; Controle de infecção cruzada na prática odontológica; Recepção do 
paciente e administração e organização dos consultórios odontológicos; Ergonomia 
da clínica odontológica; Técnicas de instrumentação, aspiração e isolamento do 
campo operatório; Métodos de higienização e manutenção das próteses removíveis; 
Materiais dentários: proporcionamento, manipulação, acondicionamento e 
conservação; Instrumental e equipamento: utilização, emprego e conservação; 
Noções de radiologia e métodos de esterilização e desinfecção: normas e rotinas, 
expurgo e preparo de material; Desinfecção do meio e assepsia do equipamento e 
superfícies. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Feminino. 

Noções de limpeza e higiene. Destinação do lixo. Produtos apropriados para  limpeza 
de:  pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de Hierarquia. Cuidados 
no preparo e distribuição de refeições. Conhecimentos sobre desinfecção de 
utensílios e ambientes. Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, 
laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. Conhecimentos e uso dos 
utensílios de trabalho braçal; Noções de Hierarquia; Limpeza interna e externa de 



 

prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. 
Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, 
escovão, outros. Conhecimentos sobre a conservação de ferramentas diversas. Uso 
de Equipamentos de Segurança no Trabalho. Ética e Cidadania.  

Enfermeiro(a) 

Operacionalização da Estratégia Saúde da Família; SUS – Sistema Único de Saúde: 
Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 – Norma Operacional Básica do SUS; 
Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Fundamentos de enfermagem; 
Farmacologia; Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem de clínica médica; 
Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; Ginecologia, obstetrícia e 
planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; 
Sistematização de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: 
planejamento e administração; Nível de prevenção de doenças; Epidemiologia geral; 
Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e 
indicadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; 
Programas de saúde; Atendimento domiciliar; Educação sanitária; Testes 
imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; 
Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, 
direção, coordenação, supervisão e avaliação). Código de deontologia de 
enfermagem. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – (Sisvan). 

Mecânico 

Conceitos práticos de motores a gasolina e diesel. Utilização das Curvas de 
potência, torque, consumo e pressão média efetiva no desempenho do veículo. 
Estudo de elementos: embreagem, caixa de mudança, diferencial, suspensões, 
carroceria, freios e sistema hidráulico e elétrico. Lubrificantes e Óleos. 
Conhecimentos básicos da área. Higiene e segurança no Trabalho. 

Médico Clínico Geral 

Operacionalização da Estratégia Saúde da Família; SUS – Sistema Único de Saúde; 
Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 – Norma Operacional Básica do SUS; 
Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 
clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses 
venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo 
pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, 
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de 
cólon, insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, 
anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e 
linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, 
tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: 
coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; 
escabiose. 

Médico Ginecologista 

Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorréia. Doenças 
sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças 
benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias benignas e malignas. 
Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero. Doença 
inflamatória pélvica.Endocrinologia, ginecologia (amenorréia, anovulação, hirsutismo, 
hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério). 
Infertilidade. Endoscopia ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. 
Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Doença 
trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia 
infanto-puberal. Ciclo menstrual. Tensão pré-menstrual. Câncer do endométrio. 
Abordagem sindrômica das DST. Osteoporose. Infecção pelo HIV. OBSTETRÍCIA: 
Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes 



 

hemorrágicas na gravidez. Amniorexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. 
Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. 
Incompatibilidade sangüínea materno-fetal. Ultra-som em obstetrícia. Doenças 
infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Tocotraumatismos maternos. Passagem 
transplacentária de drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. 
Patologia do sistema amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médicolegais e 
éticos da obstetrícia. Puerpério. Diabetes e gravidez. Síndrome hipertensivas na 
gravidez. Rotura prematura de membranas. Infecções congênitas.  

Médico Pediatra 

Morbidade e mortalidade infantil. Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, 
normalidade e distúrbios mais comuns, monitorização do crescimento, puberdade. 
Alimentação: nutrição, anemias, necessidades e higiene alimentar. Aleitamento 
materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócios-econômicos. 
Imunização: composição das vacinas, contra-indicações, reação vacinal, calendário 
atual da secretária de Estado da Saúde de São Paulo. Higiene do ambiente físico: 
habitação, creche, escola. Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições 
do recém-nascido (RN), cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na 
infância: causas mais comuns e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, 
raquitismo carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: 
desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), Fluidoterapia parenteral. Afecções 
agudas do aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do 
aparelho digestivo mais comuns na infância. Diarréia aguda e crônica na criança; 
Parasitoses intestinais; Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e 
artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). 
Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias 
congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: 
infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções 
endócrinógicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema 
nervoso central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite Convulsões na criança; 
Imunopatologia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite 
reumatóide juvenil. Doenças hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme. 
Doenças onco-hematológicas, Neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças 
infecto-contagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na 
infância: aspecto clínicos e epidemiológicos. Afecções dermatológicas mais comuns 
na infância. Afecções cirúrgicas de urgência mais comuns na infância. Relação 
médico-paciente. A criança vitimizada. Doenças pulmonares da infância. Saúde 
Pública: Sistema Único de Saúde - SUS: (princípios e diretrizes), conceitos, 
fundamentação legal, diretriz e princípios, participação popular e controle social; A 
organização social e comunitária; O Conselho de Saúde; Noções Gerais de 
Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação 
Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento 
Básico e Meio Ambiente; Programa de Saúde; Código de Ética Médica; Disciplinas 
Básicas da Especialidade (Currículo Básico). 

Motorista 

Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Condução de veículos 
da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; 
manutenção do veículo; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 
62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 

Odontólogo(a) 

Prontuário odontológico; Revisão dos sistemas orgânicos; Anestesiologia; Exodontia; 
Inclusão dental; Cistos e tumores de origem odontogênica; Emergências 
odontológicas; Emergências médicas no consultório odontológico; Biossegurança e 
controle de infecção na clínica e cirurgia odontológicas; Promoção de saúde;Saúde 
bucal coletiva: políticas, administração e epidemiologia;Cariologia: diagnóstico, 
decisão de tratamento e tratamento não-invasivo;Doenças periodontais: diagnóstico, 
tratamento periodontal associado à causa, medicina periodontal; Procedimentos 
restauradores diretos: materiais odontológicos e técnicas restauradoras; Tratamento 
conservador do complexo dentinopulpar; Tratamento endodôntico radical; Noções de 
oclusão aplicada à clínica odontológica; Prótese Parcial Removível. 

Operador de Máq. Pesada 
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos e de Máquinas pesadas; 



 

Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; manutenção do veículo; Código de Trânsito Brasileiro e seus 
Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Higiene e 
segurança no Trabalho. Direção e operação veicular de máquinas pesadas 
motorizadas e não motorizadas. 

Professor – Nível III 

Conteúdos de Ensino Fundamental do 1ª ao 5ª ano, de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia e Temas 
Transversais. Planejamento do Ensino, Interdisciplinaridade no Trabalho 
Pedagógico. Avaliação de Ensino. A relação Ensino - Aprendizagem numa Visão 
Construtivista Sócio - Interacionista e LDB. Políticas Públicas para a Educação 
Infantil; Organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil; Projetos 
pedagógicos para o trabalho em Educação Infantil; Registros, planejamento e 
avaliações na Educação Infantil; Pressupostos teóricos e metodológicos da 
Educação Infantil; Educação, cultura e infância; Formação do professor de Educação 
Infantil; Teorias Educacionais que fundamentam a Educação Infantil; PCN de 
educação infantil; Noções de Informática; RCNEI - os 03 volumes; Noções do ECA 

Professor de Artes 

História do Ensino da Arte no Brasil; História da Arte Medieval, História da Arte 
Moderna, Arte na Educação, Arte Catarinense,  Pressupostos Filosóficos 
Metodológicos do Ensino da Arte; Leitura, Produção, Contextualização; Artes 
Visuais; A ação pedagógica das atividades artísticas; Conhecimento, Sensibilidade e 
Cultura; Imaginação e Linguagem; Intuição e Inspiração; Experimentação e 
Expressão nas diferentes Linguagens; Materialização Artística – Relação Forma e 
Configurações Expressivas; Legislação inerente à Educação e ao Ensino Público, 
conforme consta da Constituição Federal e da Legislação Infraconstitucional, Ensino 
da Arte e Tecnologia, Artes Gráficas, e noções do ECA, Direitos Humanos e PCN – 
Artes. 

Professor de Educação Física 

A produção histórica do conhecimento de que trata a educação física; concepções de 
aprendizagem, currículo, desenvolvimento e conhecimento; Corporeidade/movimento 
humano; Finalidade da educação escolar; Educação física e qualidade de vida; 
Educação, trabalho, saúde e lazer; Educação física na perspectiva interdisciplinar; 
Conteúdos e metodologias; Dança, música, avaliação; LDB e PCN de educação 
física.  

Professor de Inglês 

Linguagem como Processo de Interação: Dialogismo, Polifonia e Heterogeneidade, 
Polissemia e Duplo Sentido, Intertextualidade e Incompletude; Gênero do Discurso, 
Texto/Discurso/Condições de Produção; Concepções de Linguagem; O uso da 
Língua Estrangeira na Escola; Concepção de Conteúdos; Metodologia do Ensino da 
Língua Estrangeira; O Ensino de Língua para a Comunicação; Dimensões 
Comunicativas no Ensino de Inglês; Construção da Leitura e da Escrita da Língua 
Estrangeira; A linguagem Oral do Inglês; Aspectos Gramaticais da Língua Inglesa; 
LDB, PCN de língua inglesa. 

Servente 

Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de 
móveis e utensílios. Noções de limpeza e higiene. Destinação do lixo. Produtos 
apropriados para limpeza de:  pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções 
de Hierarquia. Cuidados no preparo e distribuição de refeições. Conhecimentos 
sobre desinfecção de utensílios e ambientes. Conhecimentos elementares sobre as 
funções inerentes ao cargo. Limpeza Pública. Conhecimentos e uso dos utensílios de 
trabalho braçal. Conhecimentos básicos de hidráulica e eletricidade. Conhecimentos 
sobre a conservação de ferramentas diversas. Conhecimento e uso de ferramentas: 
enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros. Ética e Cidadania. 
Uso de Equipamentos de Segurança no Trabalho. 

Telefonista 

Recepcionar / controlar visitantes; Conhecimento sobre a Prefeitura (História, 
Secretarias e outras informações afins); Organização do local de trabalho; 
Arquivamento e Conservação de Documentos; Conhecimentos básicos de 
Informática (Windows XP, Office 2003 e Internet; Anotações de recados; 
Agendamento de reuniões e e reuniões por telefone (Conferene Calls); Conhecer os 
aspectos legais da profissão; Tarifação dos serviços telefônicos. Central PABX; 
Relacionamento com Colegas e Superiores; Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991 
que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados; Tipos de 
telefones e suas finalidades; Conhecimentos afins da área. 

Agente Comunitário de Saúde 
Operacionalização da Estratégia Saúde da Família - ESF e do Programa Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS; Conhecimentos elementares sobre as funções 



 

inerentes ao cargo, abrangendo conhecimentos básicos sobre: Saúde da Mulher; 
Saúde da Criança; Saúde do Adulto e do Idoso; Saúde Mental; Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância Sanitária. Lei Orgânica Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO IV 
 

DO CRONOGRAMA PREVISTO 
(Sujeito a alterações) 

 
ATO DATA PREVISTA 

Publicação do Extrato do Edital 28/02/2011 
Divulgação do Edital 28/02/2011 
Período de Inscrições 28/02/2011 a 29/03/2011 

Das 13h30min às 17h00min 
Divulgação da Homologação das Inscrições 30/03/2011 às 15:30 hrs 
Recurso quanto às Inscrições 30/03/2011 à 31/03/2011 até 16:00 hrs 
Homologação Final das Inscrições  01/04/2011 

Realização das Provas Objetivas 
10/04/2011 

Das 08:00 às 11:00 horas 
Realização das Provas Práticas 
Garagem da Prefeitura. 

16/04/2011 
Das 07:30 às 11:00 horas 

Divulgação do Gabarito Provisório 11/04/2011 
Recursos quanto ao Gabarito 11/04/2011 à 12/04/2011 
Divulgação do Gabarito Oficial 15/04/2011 
Divulgação dos Aprovados 18/04/2011 
Recurso quanto à Classificação 18/04/2011 à 19/04/2011 
Homologação do Concurso Público 20/04/2011 

 
 

 
 
 
 
 
 


