
 

         ESTADO DE SANTA CATARINA 

     MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017 

  

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO 

NORTE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e 

Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO para 

formação de cadastro de reserva de categoria funcional, constantes nos Quadros de Pessoal da 

Prefeitura Municipal, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE 

CONCURSOS LTDA, o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e Leis 

Municipais legais vigentes.  

    

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

DATA ATO 

22/12/2017 Publicação do Edital 

22/12/2017até às 23h59min do dia 

21/01/2018 
Período de Inscrições  

22/12/2017 a 22/01/2018 Prazo para pagamento da taxa de inscrição 

22/12/2017 a 22/01/2018 Prazo para envio dos documentos referente à prova de títulos 

23/01/2018 
Publicação do ROL DOS INSCRITOS E DIVULGAÇÃO DO 

LOCAL DA PROVA OBJETIVA E PROVA PRÁTICA  

24 e 25/01/2018 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição 

26/01/2018 Homologação das Inscrições 

28/01/2018 Realização da prova escrita objetiva  

28/01/2018 Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas)  

29 e 30/01/2018 
Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o 

gabarito da prova objetiva 

05/02/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões 

e discordância com o gabarito 

05/02/2018 Publicação do gabarito definitivo e nota da prova objetiva  

05/02/2018 Convocação dos aprovados para prova prática 

06 e 07/02/2018 
Prazo para recurso contra nota da prova objetiva e convocação para 

prova prática 

08/02/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e 

convocação da prova prática 
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11/02/2018 Realização da prova prática 

13/02/2018 
Publicação da nota da prova prática, de títulos e classificação 

provisória. 

14 e 15/02/2018 
Prazo para recurso contra nota da prova prática, de títulos e 

classificação provisória. 

19/02/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova prática, 

de títulos e classificação provisória. 

19/02/2018 Publicação do resultado final 

  

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 de Coordenação e Fiscalização 

do Concurso Público e/ou da Comissão Executora, sendo de responsabilidade do candidato 

acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 

  

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com 

função/ área de atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação 

descritos no mesmo.  

  

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços 

atualizados no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal durante todo o período de 

validade do Concurso Público sob pena de perda da classificação.  

  

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 

www.acesseconcursossc.com.br e www.pmpan.sc.gov.br as publicações de todos os atos e 

Editais relativos ao Concurso Público, inclusive alterações que porventura ocorram durante a 

realização do mesmo até sua homologação final. 

  

3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso 

Público 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, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal e Lei nº 2.907, de 17 de 

março de 2009.  

  

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, via postal, por 

SEDEX até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para a empresa ACESSE 

CONCURSOS LTDA, com sede na Rua Pará, 162, bairro Estados, Timbó/SC, CEP 89120-000 

os seguintes documentos:  

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.luisalves.sc.gov.br/
http://www.luisalves.sc.gov.br/
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a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um 

ano, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável 

causa da deficiência..  

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, atestando 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;  

 

 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.   

  

3.4. 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 Concurso Público 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, resguardadas as condições especiais 

previstas na legislação própria.  

  

3.6. Os candidatos aprovados no Concurso Público 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 atestado 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 de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 

0,5% (meio ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 

subsequente.  
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4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.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 22/12/2017 a 21/01/2018, podendo ser realizada 

via internet, via postal ou presencial. 

a) Via internet no site www.acesseconcursossc.com.br; 

b) Presencial na Prefeitura Municipal, situada a Rua João da Silva Calomeno, nº 243, Centro 

de Ponte Alta do Norte, no setor de recursos Humanos, no horário das 08 horas às 12 horas, 

EXCETO no Período de recesso entre os dias 26/12/2017 até 07/01/2018; 

c) Via Postal preencher a ficha de inscrição, disponível no Anexo VI e encaminhar para o 

seguinte endereço: 

 

ACESSE CONCURSOS LTDA 

RUA PARÁ, 162 – BAIRRO ESTADOS 

TIMBÓ – SC – CEP 89120-000 

 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as 

condições e pré-requisitos para inscrição.  

  

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, salvo as formas de inscrição constantes no item 4.1 letras “a” e “b”.  

4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se 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 ou com cheques sem 

provisão. 

4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, 

pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da 

inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público. 

4.2.7. Serão aceitas inscrições via postal, presencial e via internet.   

4.2.8. Não serão aceitas inscrições por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou condicional 

ou ainda fora do prazo estabelecido.   

  

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 passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
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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 Concurso Público.  

4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas através do e-

mail contato@acesseconcursossc.com.br. 

  

4.5. A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte e a Empresa Acesse Concursos LTDA não 

se responsabilizarão por solicitações de inscrição, 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. Ficam terminantemente proibidos de participar deste certame, membros da 

comissão organizadora ou pessoas diretamente ligadas à organização do Concurso 

Público.  

  

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas 01 (um) cargo.  

  

4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização 

das provas deverá solicitá-lo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, 

indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.) até 

o último dia de inscrição. 

4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.   

4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o 

tratamento diferenciado para realização de provas. 

4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá solicitar pelo e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato da inscrição, e levar 

acompanhante maior de idade, que permanecerá em sala reservada para essa finalidade.  

4.8.2.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação 

desde o horário descrito no item 7.1.  

4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação. 

 

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

PARA CARGOS QUE EXIGEM NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 50,00 

PARA CORGOS QUE EXIGEM NÍVEL MÉDIO R$ 70,00 

PARA CARGOS QUE EXIGEM NÍVEL SUPERIOR R$ 100,00 

 

6. DAS PROVAS 

 

6.1. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO. 
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6.2. 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. 

 

6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de caráter 

eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos. 

6.3.1. Serão considerados aprovados todos os candidatos que obtiverem no mínimo nota 5,0 

(cinco) na prova objetiva. 

 

6.4. Prova Prática (PP) de caráter classificatório (salvo condições expressas no 

edital), para todos os candidatos, aprovados na prova objetiva, conforme o item 6.3.1. Ao 

cargo de Motorista. As normas para realização da prova prática estão no anexo IV. O 

candidato aprovado, conforme o item 6.3.1. que não comparecerem na prova prática 

serão desclassificados do processo. 

 

6.5. Prova de Títulos (PT) de caráter classificatório (salvo condições expressas no 

edital),  para todos os candidatos, ao cargo de Professor de Educação Física, porém 

somente será atribuída nota de títulos aos candidatos aprovados conforme o item 6.3.1. As 

normas para realização da prova de títulos estão no anexo V. O candidato aprovado na 

prova objetiva que não enviar a documentação referente à prova de títulos não será 

desclassificado do processo, apenas terá sua nota de títulos zerada. 

 

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

 

6.6. Para os cargos de  Motorista.  A nota final será PO = 50% + PP = 50%, onde a fórmula 

final será PO x 0,5 + PP x 0,5 = NF. 

 

6.7. Para o cargo de Professor de Educação Física.  A nota final será PO = 70% + PT = 30%, 

onde a fórmula final será PO x 0,7 + PT x 0,3 = NF. 

 

6.8. Para os demais cargos a Nota Final será: PO = 100%. 

Entenda-se: 
PO = Prova Objetiva 

PP = Prova Prática 

PT = Prova de Títulos 

NF = Nota Final 

  

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018, 

COM INÍCIO ÀS 9H30MIN E TÉRMINO ÀS 12H30MIN, SENDO RECOMENDADA A 

CHEGADA DOS CANDIDATOS COM 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, 

MUNIDOS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO, 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ACESSO AO LOCAL DA PROVA SERÁ 

FECHADO ÀS 9H25MIN.  

7.1.1. A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2018, 

COM INÍCIO ÀS 8H, SENDO RECOMENDADA A CHEGADA DOS CANDIDATOS 

COM 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, MUNIDOS DE DOCUMENTO 

DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE 

O ACESSO AO LOCAL DA PROVA SERÁ FECHADO ÀS 7H55MIN. 
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OS LOCAIS DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA SERÃO DIVULGADOS 

JUNTAMENTE COM O ROL DE INSCRITOS. 

 

7.1.2. Será vedado o acesso ao local da prova objetiva para todos os candidatos que se 

apresentarem após as 9 h e 25 minutos, sob qualquer alegação.  

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 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);  

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

pena de desclassificação.   

7.2.2. A prova objetiva terá 40 questões, distribuídas da forma abaixo:  

  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES VALOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 05 0,20 

MATEMÁTICA 05 0,20 

ATUALIDADES 05 0,20 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 10 0,25 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 15 0,30 

TOTAL 40 10,0 

 

7.2.2.1. Os programas da prova objetiva estão descritos no Anexo II do presente Edital.  

7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído 

do Concurso Público:  

7.2.3.1. É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou 

anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, 

transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de 

armamento. Também é proibido fumar, a ingestão de alimentos, 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. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de 

comunicação;  

7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser 

depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal;  

7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, 



 

         ESTADO DE SANTA CATARINA 

     MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 

 

corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, sendo 

atribuída nota zero à prova objetiva.  

7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação 

das provas.  

7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da 

prova será desclassificado do Concurso Público.  

7.2.3.8. 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.  

7.2.3.9. 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. 

7.2.3.10. Será permitido apenas água acondicionada em embalagem plástica 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;  

7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 3 (três) candidatos, que comprovarão 

os respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;  

7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta 

para cada 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.  

7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O 

CARTÃO-RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.  

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;  

7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os 

quais assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência 

dos cartões respostas, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo;  

  

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas corretamente por todos os candidatos;  
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7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão 

Executora do Concurso Público.  

  

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 Concurso Público, 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:  

a) Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos;  

b) Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;  

c) Que obtiver melhor nota na prova de Matemática;  

d) Que tiver 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 Concurso Público.  

  

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 inscrição;  

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

8.1.4. Da nota da prova objetiva; 

8.1.5. Da nota da prova prática; 

8.1.6. Da nota da prova de títulos; 

8.1.7. Da convocação para prova prática; 

8.1.8. Da classificação Provisória.  

  

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 junto à Secretaria de Administração 

da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte.   

  

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse 

Concursos LTDA– www.acesseconcursossc.com.br no campo RECURSOS, disposto na área 

referente a este Concurso Público. 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.  

  

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
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8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Concurso Público constitui-se 

em última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais.  

  

9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 

 

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

requisitos a seguir, sob pena de desclassificação:  

9.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;  

9.1.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

9.1.3 - 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;  

9.1.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital;  

9.1.5 - Carteira de Identidade;  

9.1.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

9.1.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;  

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

9.1.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;  

9.1.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;  

9.1.11 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 

anos;  

9.1.12 - Certidão de casamento ou união estável;  

9.1.13 - 01 foto 3x4  

9.1.14 - PIS/PASEP (frente e verso);  

9.1.15 - Número da conta corrente;  

9.1.16 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda  

9.1.17 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em 

Lei;  

9.1.18 - Cópia da Carteira de Trabalho;  

9.1.19 - Comprovante de endereço;  

9.1.20 - Registro no Conselho de Classe em vigor.  

  

9.2 A admissão dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme a Legislação 

vigente na instituição na data da admissão. 

 

10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar de sua homologação final, 

podendo o mesmo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.  

10.2 A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, 

mas apenas a expectativa de ser nomeado de acordo com as necessidades da 

Administração Municipal, visto que o mesmo se destina a cadastro de reservas. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. 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 Concurso Público, serão 

publicados no quadro de publicações oficiais do Município de Ponte Alta do Norte e nos sítios 
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www.acesseconcursossc.com.br e www.pmpan.sc.gov.br  

11.2 - A homologação do Concurso Público far-se-á em lista separada para os portadores de 

deficiência, constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma 

das listas.   

  

11.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

circunstâncias que serão mencionadas em Editais devidamente publicados.  

  

11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Concurso Público, sendo a 

Comissão Executora competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, 

quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos.  

  

11.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

11.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima 

exigida;  

11.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;  

11.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades 

especiais; 

11.5.4. Anexo IV – Normas para realização da prova prática; 

11.5.5. Anexo V – Normas para realização da prova de títulos; 

11.5.6. Anexo VI – Ficha de inscrição. 

 

 

Ponte Alta do Norte, 22 de dezembro de 2017.  

  

 

 

 

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.pmpan.sc.gov.br/
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ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO  

 Cargo Vagas Horas 

Semana 

Vencimento Habilitação Mínima 

ADVOGADO CR 40h R$ 5.027,63 Diploma de ensino superior completo em Direito com registro no 

Órgão fiscalizador. 

ASSISTENTE SOCIAL CR 40h R$ 2.162,56 Diploma de ensino superior completo em Assistência Social com 

registro no Órgão fiscalizador. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA CR 20h R$ 1.199,84 Diploma de ensino superior completo de Licenciatura em 

Educação Física com registro no Órgão fiscalizador. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CR 40h R$ 1.487,30 Ensino Médio Completo 

MOTORISTA CR 40h R$ 1.317,94 Ensino Fundamental Completo e carteira nacional de habilitação – 

CNH categoria “D” 

SERVENTE DE OBRAS CR 40h R$ 1.035,16 Ensino Fundamental Completo 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Conhecimento de língua: ortografia, 

acentuação gráfica, pontuação, sinônimos e antônimos, encontros consonantais, vocálicos e 

dígrafos, alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes), separação e 

classificação de sílabas. Emprego, classes gramaticais, formação de palavras, classificação do 

sujeito. 

 

MATEMÁTICA: Sistema de numeração decimal; Operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números decimais, operações envolvendo números decimais (adição, 

subtração, multiplicação e divisão); Medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de 

massa, medidas de capacidade, medidas de temperatura, raciocínio lógico e problemas 

matemáticos; frações. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, 

economia, sociedade, geografia, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança, em nível municipal (Ponte Alta do Norte), regional, 

nacional e internacional. Atualidades.  

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Ponte Alta do Norte 

 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Conhecimento de língua: ortografia, 

acentuação gráfica, pontuação, sinônimos e antônimos, encontros consonantais, vocálicos e 

dígrafos, alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes), separação e 

classificação de sílabas. Emprego, classes gramaticais, formação de palavras, classificação do 

sujeito. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, 

economia, sociedade, geografia, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança, em nível municipal (Ponte Alta do Norte), regional, 

nacional e internacional. Atualidades.  

 

MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: 

sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e 

funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no 

plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, 

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

interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; 

Noções de probabilidade. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Ponte Alta do Norte 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO POR CARGO 

 

ADVOGADO 

 

ADVOGADO: 

DIREITO CONSTITUCIONAL 1) Constituição Federal: 1.1) Dos princípios fundamentais; 

1.2) dos direitos e garantias fundamentais; 1.3) Da organização do Estado: a) Da organização 

político-administrativa; b) Dos municípios; c) Da administração pública; 1.4) Da organização 

dos poderes: a) Do Poder Legislativo; b) Do Poder Executivo; c) Do Poder Judiciário; d) Das 

funções essenciais à Justiça; 1.5) Da tributação e do orçamento: a) Do sistema tributário 

nacional; b) Das finanças públicas; 1.6) Da ordem social: a) Da seguridade social; b) Da 

educação, da cultura e do desporto; c) Do meio ambiente. 1.7) Emendas constitucionais. 2) Lei 

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 e alterações; 3) Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 

1999 e alterações; 4) Lei n. 9.882, 03 de dezembro de 1999 e alterações. 5) Lei Orgânica do 

Município. 

DIREITO ADMINISTRATIVO: 1) Conceito e Fontes de Direito Administrativo. 2) 

Administração Pública: a) estrutura administrativa; b) agentes públicos. 3) Poderes 

Administrativos: uso e abuso de poder, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, 

poder regulamentar. 4) Atos administrativos. 5) Contratos Administrativos. 6) Serviços 

Públicos; 7) Licitação; 8) Servidores Públicos; 9) Improbidade Administrativa; 10) Bens 

públicos; 11) Responsabilidade Civil do Estado; 12) Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 

1967 e alterações. 13) Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941 e alterações. 14) Lei n. 

4.132, de 10 de setembro de 1962 e alterações. 15) Lei n. 4.898, de 09 de dezembro de 1965 e 

alterações. 16) Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992 e alterações. 17) Lei n. 8.437, de 30 de 

junho de 1992 e alterações. 18) Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 19) Lei n. 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações. 20) Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

alterações. 21) Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações. 22) Lei n. 12.527, de 18 

de novembro de 2011 e alterações. 23) Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município.  

DIREITO CIVIL 1) Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 

4.657/1942 e alterações). 2) Código Civil: 2.1) Das pessoas: a) Das pessoas naturais; b) Das 

pessoas jurídicas; c) Do domicílio. 2.2) Dos bens; 2.3) Dos fatos jurídicos: a) Negócio jurídico; 

b) Atos jurídicos lícitos; c) Atos ilícitos; d) Prescrição e decadência; e) Da prova. 2.4) Direito 

das obrigações: a) Das modalidades das obrigações; b) Da transmissão das obrigações; c) Do 

adimplemento e extinção das obrigações; d) Do inadimplemento das obrigações; e) Dos 

contratos em geral; f) Das várias espécies de contratos; g) Dos atos unilaterais; h) Da 

responsabilidade civil. 3) Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. 4) Lei n. 10.098, de 

19 de dezembro de 2000 e alterações. 5) Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 1) Código de Processo Civil: 1.1) Das normas processuais 

civis. 1.2) Da função jurisdicional: a) Da jurisdição e da ação; b) Dos limites da jurisdição 

nacional e da cooperação internacional; c) da competência interna. 1.3) Dos sujeitos do 

processo: a) Das partes e dos procuradores; b) Do litisconsórcio; c) Da intervenção de terceiros; 

d) Do juiz e dos auxiliares da justiça; e) Do Ministério Público; f) Da advocacia pública; g) Da 

Defensoria Pública. 1.4) Dos atos processuais: a) Da forma, do tempo e do lugar dos autos 

processuais; b) Da comunicação dos atos processuais; c) Das nulidades; d) Da distribuição e do 

registro; e) Do valor da causa; 1.5) Da tutela provisória: a) Disposições gerais; b) Da tutela de 

urgência; c) Da tutela de evidência. 1.6) Da formação, da suspensão e da extinção do processo: 

a) Da formação do processo; b) Da suspensão do processo; c) Da extinção do processo. 1.7) Do 

processo de execução: a) Da execução em geral; b) Das diversas espécies de Execução; c) Dos 

embargos à execução; d) Da suspensão e extinção do processo de execução. 1.8) Dos processos 

nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais: a) Da ordem dos processos e 
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dos processos de competência originária dos tribunais; b) Dos recursos. 2) Lei n. 12.016/2009 e 

alterações; 3) Lei n. 4.717 de 29 de junho de 1965 e alterações; 4) Lei n. 6.830, de 22 de 

setembro de 1980 e alterações. 5) Lei n. 7.347, 24 de julho de 1985 e alterações. 6) Lei n. 8.906, 

de 04 de julho de 1994 e alterações. 7) Lei n. 9.099, 26 de setembro de 1995 e alterações.  

DIREITO TRIBUTÁRIO 1) Sistema Tributário Nacional. 2) Normas Gerais do Direito 

Tributário. 3) Sistema Tributário Municipal. 4) Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e 

alterações. 

DIREITO PENAL: 1) Culpabilidade, Ilicitude, Punibilidade e Tipicidade; 2) Dos crimes 

contra a Administração Pública: a) Crimes praticados por funcionário público contra a 

administração em geral; b) Crimes praticados por particular contra a administração em geral; c) 

crimes contra a administração da justiça; d) crimes contra as finanças públicas. 3) Lei n. 

9.605/1998. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1) Princípios constitucionais e infraconstitucionais de 

Direito Processual Penal; 2) Código de Processo Penal: 2.1) Da ação penal; 2.2) Da ação civil; 

2.3) Da competência; 2.4) Da prova. 3) Lei 12.694/2012. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. Lei Federal N.º 8.662/93 

(Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). Questão Social. Controle Social. Código 

de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas e 

teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social 

e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

- NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 –Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – 

Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. 

NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - Nova lei da adoção. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Metodologia de ensino de Educação Física: Ação – vivência corporal; reflexão – significação 

social; nova ação – elaboração; (re)significação do conhecimento. Os conteúdos de Educação 

Física: Ginástica – prática corporal que possibilita a descoberta das possibilidades de 

movimento (Ginástica Geral, Ginástica Olímpica, Ginástica Rítmica Desportiva); Dança – 

forma de linguagem que expressa sentimentos, retratos de épocas, costumes, tradições 

(brincadeiras cantadas; danças folclóricas, populares, de salão, urbanas, eruditas, criativas); 

Jogo – representação simbólica da realidade, caracterizada pela flexibilidade de regras (jogos 

tradicionais, cooperativos, pré-esportivos). Esporte – fenômeno cultural, caracterizado pela 

existência de regras oficializadas que regulamentam a atuação amadora e a profissional 

(Voleibol, Futebol, Handebol, Atletismo e Basquetebol). Lei de Diretrizes e Bases - LDB, 

Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, 

Vygotsky, Piaget, Psicologia da Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; 

Didática Geral. Novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Estatuto da criança e 

do adolescente. Plano Nacional da Educação – Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre poder executivo e legislativo 

municipal; características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. Noções de 
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administração pública. - Administração e ambiente de trabalho: Atendimento. Técnicas 

administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Arquivo e técnicas 

de arquivamento. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e 

controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 

Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. - 

Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição e 

finalidade dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, decreto, edital, ata, carta, 

declaração, despacho, ordem de serviço, parecer, portaria, resolução, relatório, requerimento, 

atestado, decreto. Manual de Redação da Presidência da República – Capítulos I e II. Lei 

8.666/93, Lei 10.520/02. 

 

MOTORISTA 

 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene 

pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de 

doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos 

que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de acidentes 

de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho; manuseio e uso correto de ferramentas, 

equipamentos. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando 

devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica em veículos; 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. 

 

SERVENTE DE OBRAS 

 

Conhecimentos das ferramentas; Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de metragem 

linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções 

de assentamento de tijolos e carpintaria. Ecossistemas, poluição, meio ambiente. Revisão de 

peças e lubrificação de máquinas, noções de pequenos concertos. Conservação do mobiliário e 

material de trabalho. Organização e limpeza do local de trabalho. Segurança no trabalho e 

Utilização de EPI's. Demais atividades inerentes ao cargo. Questionamentos sobre instalação de 

fiação elétrica Sistemas de água e esgoto: princípios básicos. Varrição de superfícies diversas; - 

Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, 

outros; - Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões; - 

Conservação de ferramentas diversas; - Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas; 

- Uso de carriolas e similares; - Abertura de valas com utilização de ferramentas manuais. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

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: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

LOCAL_______________________________________, _____ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato  
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ANEXO IV 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

MOTORISTA 

 
A prova prática será realizada no dia 11 de fevereiro de 2018 e constituir-se-á na execução de 
tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, designados pela Banca 
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do 
cargo, com tempo máximo de 15 (quinze) minutos para a execução da prova.  
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 Concurso Público. Será desclassificado 
também, o candidato que não conseguir colocar a máquina em funcionamento em até três 
tentativas.  
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.  
Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á 
da seguinte forma:  
a) 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 11 

Faltas Leves 0,25 06 

 
b) A categoria de faltas previstas no item anterior constarão do 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. 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. 

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

- deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela. 

- fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou parte 
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dela. 

- deixar de usar o cinto de segurança. 

Faltas Médias: 

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

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

- Fazer conversão com imperfeição. 

- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido. 

- Desengrenar o veículo nos declives. 

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

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

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

- Utilizar incorretamente os freios – Frear bruscamente. 

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

- Engrenar as marchas de maneira incorreta. 

- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção. 

- Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré ou na parada para embarque e desembarque. 

- Não acionou o freio estacionário ao terminar o balizamento ou na parada para embarque e 
desembarque. 

Faltas Leves: 

- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular. 

- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do 
veículo destinado ao condutor. 

- 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 usou roupas ou calçados adequados para a prática de direção. 

 
Os veículos utilizados para as avaliações serão de acordo com a habilitação mínima exigida e 
legislação de trânsito vigente em conformidade com a habilitação mínima exigida pelo edital. 
Para realizar a prova prática os candidatos aos cargos de Motoristas, deverão apresentar 
carteira de habilitação categoria mínima “D” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a 
data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.  
O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de 
extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação.  
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. 
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ANEXO V  

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

I – OS DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS DEVERÃO 

SER ENVIADOS POR SEDEX, PARA O ENDEREÇO RUA PARÁ Nº 162, 

BAIRRO ESTADOS, TIMBÓ – SC, CEP 89120-000 EM NOME DE ACESSE 

CONCURSOS LTDA, DA SEGUINTE FORMA: CÓPIA AUTENTICADA, 

(documentos emitidos da internet que possuam código verificador ficam 

dispensados de autenticação) EM ENVELOPE LACRADO, CONTENDO NA 

PARTE EXTERIOR DO ENVELOPE, NOME, CARGO E NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO. OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS ATÉ DIA 

22/01/2018, NÃO SERÃO ACEITOS TÍTULOS ENVIADOS APÓS ESTA DATA. 
II. Os títulos deverão ter relação com as atribuições do cargo correspondente à respectiva 

inscrição ou não serão computados. 

III. Não serão aceitos como títulos, certificados que não apresentarem a respectiva carga horária 

no mesmo. 

IV. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo 

candidato.  

V. Não haverá em hipótese alguma outro período para entrega dos documentos para prova de 

títulos.  

VI. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado 

pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final. 

VII. Será aceito para comprovação dos títulos atestados ou declarações de conclusão de cursos, 

desde que possuam a respectiva carga horária, disciplinas, aproveitamento, assinatura e carimbo 

do responsável pela emissão. 

VIII. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar 

cópia do documento comprobatório da alteração. 

IX. Caso o candidato possua dois ou mais títulos da mesma letra, será computado apenas um.  

X. Uma vez efetuada a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de novos 

documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 

XI. Os pontos das letras “a, “b” e “c” da tabela a seguir não são acumulativos e não somaram 

pontos em duplicidade caso o candidato envie dois documentos ou mais da mesma letra da 

tabela, será validada apenas a pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a). 

XII. Somente será computado o título dos candidatos aprovados na prova objetiva. 

 

PARA A PROVA DE TÍTULOS SERÁ CONFORME TABELA ABAIXO: 

TÍTULOS PONTUAÇÃO Letra  

Certificado de conclusão de Pós-graduação, 

Mestrado ou Doutorado. 

 

Especialização 4,0 pontos a 
Mestrado 7,0 pontos b 
Doutorado 10,0 pontos c 
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ANEXO VI – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo:  

Escolaridade  

CPF:  R.G.:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefones: res (    ) cel: (    ) com: (    ) 

E-mail:   

Estado Civil  

Nº de filhos  

Data Nascimento.  

Nacionalidade  

Portador de Deficiência Sim (   ) não (   ) 

Doador de Sangue  Sim (   ) não (   ) 

Cargo para inscrição  

 

Confirmo ter lido todas as informações do edital e estou ciente do teor do mesmo. 

 

 

 

Local _______________________________________ Data 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Candidato 


