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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

Edital Nº 01/2018 
 
Em cumprimento às determinações do Senhor RAUL RIBAS NETO – Prefeito do Município de Matos Costa – Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constitui-
ção Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pelo Decreto Nº 069/2018, resolve,  
 

TORNAR PÚBLICO: 
 

A abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas, Provas Práticas e Provas de Títulos, para provi-
mento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a serem criados durante o prazo de validade do concurso, no quadro 
de servidores do Município de Matos Costa - SC, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas 
neste Edital. 
 

1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO 
1.1 - Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos abaixo relacionados: 
CARGOS PMMC – Lei n. 671/94 e suas alterações. 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 
Requisitos básicos 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 40 h CR * 1.098,24 Ensino fundamental completo 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 

40 h CR * 1.098,24 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) 

AUXILIAR EDUCACIONAL 40 h CR * 1.165,24 Ensino médio completo 

CONTADOR 40 h 01 * 5.273,80 Ensino superior em Ciências Contábeis** 

FARMACÊUTICO 40 h 01 * 2.518,74 Ensino superior em Farmácia** 

FISCAL DE TRIBUTOS 40 h 01 * 2.052,22 Ensino médio completo 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA I 40 h CR * 1.241,66 Ensino médio completo 

MEDICO GINECOLOGISTA 08 h 01 * 3.556,00 
Ensino superior em Medicina e especiali-
zação em ginecologia** 

MEDICO PEDIATRA 08 h 01 * 3.556,00 
Ensino superior em Medicina e especiali-
zação em pediatria** 

MEDICO PLANTONISTA 40 h 01 * 9.667,00 Ensino superior em Medicina** 

OPERADOR DE MAQUINA 
MOTONIVELADORA 

40 h CR * 1.439,39 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) e CNH categoria C ou supe-
rior 

OPERADOR DE MAQUINA 
RETROESCAVADEIRA 

40 h CR * 1.439,39 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) e CNH categoria C ou supe-
rior 

OPERADOR MAQUINA AGRÍCOLA 40 h CR * 1.439,39 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) e CNH categoria C ou supe-
rior 

OPERADOR MAQUINA RODOVIÁRIA 40 h CR * 1.439,39 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) e CNH categoria C ou supe-
rior 

PEDREIRO 40 h CR * 1.439,39 
Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série iniciais) 

PROCURADOR 10 h 01 * 1.400,00 Ensino superior em Direito** 

PSICÓLOGO 40 h 01 * 2.834,88 Ensino superior em Psicologia** 
 

CARGOS MAGISTÉRIO- Lei Complementar n. 013/2007 e suas alterações. 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 
Requisitos básicos 

FONOAUDIÓLOGO 20 h CR * 1.315,21 Ensino superior em Fonoaudiologia** 

PROFESSOR DE ARTES 40 h 01 * 2.630,42 Ensino superior em Artes (Licenciatura) 

PROFESSOR DE INGLÊS 40 h 01 * 2.630,42 
Ensino superior em Letras (Português - 
Inglês) 

 

* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas 
oferecido, sendo mantido cadastro de reserva. 
** Possuir registro no Conselho de Classe Respectivo. 
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CR: Cadastro Reserva. Não há vaga para convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou criação de 
novas vagas no cargo durante a vigência do Concurso Público. 
Os candidatos aprovados, acima do número de vagas previstas acima, passarão a integrar o Cadastro de Reserva do 
Município e poderão ser chamados quando de surgimento de novas vagas para o respectivo cargo, observado o pra-
zo de vigência do Concurso. 
 
1.2 - Os candidatos aprovados no Concurso Público, quando da sua convocação, serão admitidos pelo Regime Esta-
tutário, com jornada de trabalho e remuneração conforme descritos neste Edital. 
1.3 - Serão destinadas aos portadores de deficiência, 5% do total de vagas existentes conforme item 1.1, desde que a 
deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido, nos termos do 
art. 43 do Decreto nº 3.298/99. 
1.4 - Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas as pessoas portadoras de deficiência, 
as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem de classi-
ficação. 
1.5 - As vantagens financeiras previstas para os cargos deste edital serão definidos pela Lei Complementar nº 
023/2012- Estatuto dos Servidores Públicos. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da convocação; 
2.3 - Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação; 
2.4 - Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através de comprovação; 
2.5 - Possuir documento oficial de identidade e CPF; 
2.6 - Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negati-
va de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório criminal; 
2.7 - Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato; 
2.8 - Possuir CNH categoria ¨C”, ou superior, em plena validade, para os cargos de Operador de Máquina Motonive-
ladora, Operador de Máquina Retroescavadeira, Operador Máquina Agrícola e Operador Máquina Rodoviária, no ato 
da prova prática; Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. 
2.9 - Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria de CNH. 
2.10 - Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constitui-
ção Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20; 
2.11 - Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigên-
cias legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso; 
2.12 - Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 
2.13 - A classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de nomeação automática. A deci-
são de nomeação é de competência da administração Municipal, respeitadas as necessidades do Município e o limite 
prudencial de despesas. 
2.14 - A convocação e nomeação dos candidatos classificados são de exclusiva competência e responsabilidade do 
Município e serão regidas por editais próprios publicados na forma da lei. 
2.15 - O ato de convocação determinará prazo para apresentar a documentação necessária, exames de saúde e lau-
do médico para inspeção médica oficial, sendo todos de responsabilidade do candidato e expedidos a no máximo 30 
(trinta) dias, sendo no mínimo, os seguintes exames, acompanhados de laudo médico: 
1. Acuidade visual; 
2. Audiométrico; 
3. RX Torax; 
4. RX coluna lombo sacra ap+p oblíquas; 
5. Hemograma completo; 
6. Eletrocardiograma; 
7. Eletroencefalograma; 
8. Lipidograma; 
9. Fator RH; 
10. Sorologia para Lues; 
11. Glicemia; 
12. Parcial de urina; 
13. Ureia; 
14. ECG de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco). 
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2.16 - O candidato convocado para nomeação e posse, deverá apresentar  a seguinte documentação: 
1. Cadastro funcional preenchido e assinado; 
2. 01 foto  3x4; 
3. Atestado de saúde – admissional conforme regras estabelecidas em Edital específico; 
4. Cópia carteira de identidade; 
5. Cópia título de eleitor; 
6. Cópia do CPF/CIC; 
7. Cópia certidão de casamento ou nascimento; 
8. Cópia certidão de nascimento filhos (dependentes); 
9. Cópia do CPF filhos (dependentes); 
10. Cópia de certidão de reservista; 
11. Cópia do cartão com o n° PIS/PASEP; 
12. Relatório do CNIS (cadastro nacional de informações sociais – INSS); 
13. Cópia da carteira de trabalho; 
14. Cópia da carteira de motorista (conforme exigência); 
15. Cópia do certificado de escolaridade; 
16. O n° da conta corrente (copia do cartão); 
17. Comprovante de endereço; 
18. Comprovante de que está em dia com suas obrigações eleitorais. (comprovante de votação ou certidão); 
19. Certidão de antecedentes criminais (fórum ou site); 
20. Última declaração de imposto de renda caso isento declaração de bens; 
21. Declaração de não ter sofrido penalidades disciplinares; 
22. Declaração de não acumulo de cargos; 
23. Diploma de nível superior /ou comprovante de conclusão de cursos de ensino médio; 
24. Carteira do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos que exigirem; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - Inscrição via internet:  
3.1.1 - A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das 
condições estabelecidas neste Edital, que deverá ser lido na íntegra antes de efetivar a sua inscrição, a qual será 
admitida somente via internet, no endereço eletrônico www.saber.srv.br, solicitada no período estabelecido no  
ANEXO I – CRONOGRAMA. 
3.1.1.1 - Para os candidatos que não tiverem acesso a internet, o Município de Matos Costa, SC, através do Depar-
tamento de Recursos Humanos, irá disponibilizar um ponto de inscrição, no período de inscritos deste Concurso, das 
08h30min às 11h30min e das 14h às 17 horas. 
3.1.2 -  O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda e a Prefeitura Municipal de Matos Costa 
- SC, não se responsabilizarão por solicitação de inscrição por via Internet não recebida por motivo de ordem técnica 
de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.1.3 - O candidato, após realizar sua inscrição via Internet, deverá pagar o boleto bancário até a data de seu venci-
mento, em toda rede bancária. 
3.1.4 - O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.saber.srv.br e deverá ser impresso para o 
pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.  
3.1.5 - As inscrições via Internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição, 
EXCLUSIVAMENTE através do boleto bancário, não sendo aceita qualquer outra forma de pagamento. 
3.1.6 - Somente será admitida uma inscrição por candidato. 
3.1.7 - No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou não, que necessite de atendimento especial no 
dia das provas deste Concurso Público, prova diferenciada ou tempo maior, deverá requerê-lo, por escrito, indicando 
as condições diferenciadas de que necessita para realização das provas, conforme ANEXO III, devendo o mesmo ser 
enviado via correios com aviso de recebimento (AR), ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº 1395, Centro, 
Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050. Juntamente com o ANEXO III, deverá ser enviado um laudo médico, compro-
vando a necessidade especial. 
3.1.7.1 - As candidatas lactantes poderão solicitar atendimento especial, mediante requerimento, devendo o mesmo 
ser enviado via correios com aviso de recebimento (AR), ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº 1395, 
Centro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050. 
3.1.7.2 - No Edital de homologação das inscrições, será publicado a relação de pedidos especiais deferidos e indefe-
ridos para realização da prova escrita. O candidato que solicitou o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 

http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
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3.1.7 deste Edital e não constar nesta relação, deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que ne-
cessita. 
3.1.7.3 - O candidato portador de necessidades especiais, que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO po-
derá reclamar ou solicitar condições especiais no dia da prova. 
3.1.8 - Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após a data e o horário limite de 
compensação bancária estabelecido no ANEXO I. 
3.1.9 - DO VALOR DE INSCRIÇÃO: 

Escolaridade exigida Valor de inscrição 

Até o Ensino fundamental R$ 40,00 

Ensino médio e técnico R$ 50,00 

Ensino superior R$ 80,00 

3.2 - O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público no endereço eletrônico www.saber.srv.br 
ou pelo telefone (45)3225-3322. 
3.3 - Antes do recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois a taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese 
alguma. 
3.4 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme decreto federal nº 6.593/2008 ou Lei Estadual nº 10.567/1997 e 
suas alterações. 
3.4.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da 
taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o De-
creto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.4.1.1 - O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período estabelecido no ANEXO I, através do site www.saber.srv.br. 
b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.4.1, “b”, conforme ANEXO II deste edital. 
c) Encaminhar pelos Correios para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395, Centro, Cascavel – PR CEP: 85801-050, 
nas datas estabelecidas no ANEXO I, os seguintes documentos: ANEXO II devidamente preenchido, cópia autentica-
da do documento de identificação tipo R.G.; cópia autenticada da Carteira de Trabalho – CTPS (páginas que identifi-
quem o candidato e caracterizem a sua situação de desemprego). 
3.4.2- Conforme a Lei Estadual nº 10.567/1997 e suas complementações, ficam isentos do pagamento da taxa de 
inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos doadores de sangue ou de medula. 
3.4.2.1 -  Para enquadramento ao benefício previsto na referida Lei, considera-se somente a doação de sangue e 
medula promovida a órgão oficial ou à entidade credenciada pela União, Estado ou Município. (Redação dada pela 
Lei nº 17.457/2018). 
3.4.2.2 - A comprovação da qualidade de doador deve ser efetuada mediante a apresentação e juntada de documen-
to expedido pela entidade coletora quando da inscrição no concurso público. (Redação dada pela Lei nº 17.457/2018) 
3.4.2.2.1  O documento previsto no item anterior deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as 
doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais. 
3.4.2.2.2  A comprovação será efetuada mediante documento específico firmado por entidade coletora oficial ou cre-
denciada, que deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o 
mesmo enquadra-se como beneficiário da Lei Estadual nº 10.567/1997 e suas complementações . 
3.4.2.3 - O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período estabelecido no ANEXO I, através do site www.saber.srv.br. 
b) Preencher a declaração de que atende à Lei Estadual nº  10.567/1997 e suas complementações, conforme ANE-
XO II deste edital; 
c) Encaminhar pelos Correios para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395, Centro, Cascavel – PR CEP: 85801-050, 
nas datas estabelecidas no ANEXO I, os seguintes documentos: ANEXO II devidamente preenchido, cópia autentica-
da do documento de identificação tipo R.G.; documento específico firmado por entidade coletora oficial ou credencia-
da, que deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo 
enquadra-se como beneficiário da Lei Estadual nº 10.567/1997 e suas complementações . 
3.4.3 -  A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no pará-
grafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
3.4.4 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
3.4.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural na Prefeitura Municipal de 
Matos Costa - SC,  no site www.saber.srv.br  e no diário oficial do Município, na data estabelecida no ANEXO I. 

http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-17457-2018-santa-catarina-altera-a-lei-n-10567-de-1997-que-dispoe-sobre-a-isencao-ao-doador-de-sangue-do-pagamento-de-taxas-de-inscricao-a-concursos-publicos-e-adota-outras-providencias-para-estender-a-isencao-aos-doadores-de-medula
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-17457-2018-santa-catarina-altera-a-lei-n-10567-de-1997-que-dispoe-sobre-a-isencao-ao-doador-de-sangue-do-pagamento-de-taxas-de-inscricao-a-concursos-publicos-e-adota-outras-providencias-para-estender-a-isencao-aos-doadores-de-medula
http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.svr.br/
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3.4.6 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até a data estabe-
lecida no ANEXO I, conforme procedimentos descritos neste edital. 
3.5 - O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando o 
candidato com as conseqüências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de docu-
mentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este edital. 
3.6 - O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as exigências impostas por este 
edital. 
3.7 - A Comissão Organizadora do Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, em mural e site da 
Prefeitura Municipal Matos Costa - SC, no órgão Oficial de Imprensa do Município e no site www.saber.srv.br no 
prazo estabelecido no ANEXO I. 
3.8 - Havendo divergência nos dados cadastrais do candidato ou não encontrando o nome no Edital de Homologação 
das Inscrições, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Saber através do telefone (45) 3225-3322 ou 
através do e-mail institutosaber@gmail.com, para comprovação de ter cumprido o estabelecido no item 3 e subitens, 
conforme cronograma. 
3.9 - Quando da publicação do Edital de Homologação das inscrições, o candidato que não encontrar o seu 
nome na relação dos inscritos e não recorrer no prazo de recurso, NÃO PODERÁ REALIZAR A PROVA ESCRITA. 
3.9.1 - O candidato somente poderá realizar a prova escrita, no cargo em que sua inscrição foi homologada. Não 
será aceito pedido de alteração de cargo. 
3.10 - O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações constantes no Re-
querimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e 
condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
3.11 - É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados (divulga-
ção da homologação das inscrições, locais e datas das provas e outros) deste Concurso Público, que serão publica-
dos no jornal, Órgão Oficial do Município e afixado em mural no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Matos Cos-
ta - SC e nos sites www.matoscosta.pr.gov.br e www.saber.srv.br. 
3.12 - Não será enviado ao candidato e-mail e nem fornecidos por telefone informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divul-
gação estabelecidas neste edital e demais publicações no endereço eletrônico www.saber.srv.br. 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1 - Conforme previsto no § 2º do art. 5º, da Lei nº. 8.112/90, não há vagas reservadas para portadores de deficiên-
cia, em virtude do número de vagas por área de atuação ser menor que o descrito no § 1º do art. 37 do Decreto nº. 
3.298/99. 
4.2- Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 1.4 deste edital resulte em número fracionado, este deve-
rá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por 
cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. 
4.3- Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de va-
gas igual ou superior a 5 (cinco). 
4.4 - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público de que trata este 
Edital, nos termos do Decreto Federal nº. 3.298/99, Lei Estadual 12.870/2004 e Decreto Estadual 2.874/2009, desde 
que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. 
4.5 - O direito a nomeação nas vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais será definido pelo laudo 
apresentado, conforme item 4.4 deste edital. 
4.6 - Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas categorias definidas no art. 4, inci-
sos I a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, a homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos e 
não na listagem específica para portadores de deficiência. 
4.7 - Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar via SEDEX, requerimento de 
reserva de vagas para deficiente, conforme ANEXO III e laudo de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, nos termos 
do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 tendo como prazo máximo para a postagem a data final 
para inscrição, devendo ser enviado ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº 1395, Centro, Cascavel - Pa-
raná, CEP 85.801-050.  
4.7.1- A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias que antecede a data de publicação 
deste edital. 
4.8 – O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não preencher o     
ANEXO III, não enviar ao Instituto Saber e não acompanhar a publicação dos recursos especiais que serão disponibi-

http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
mailto:institutosaber@gmail.com
http://www.saber.svr.br/
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lizados aos candidatos, não poderá reclamar ou solicitar condições especiais no dia da prova e não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
4.9 – As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candi-
datos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplica-
ção das provas e à pontuação mínima exigida.  
4.10 – A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candi-
datos, inclusive a dos portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação dos portadores de 
necessidades especiais. 
 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva, de múltipla escolha, com uma única alternativa correta, de 
caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os candidatos. 
b) Segunda etapa: 
Prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Contador, Operador de Máquina Motonive-
ladora, Operador de Máquina Retroescavadeira, Operador Máquina Agrícola, Operador Máquina Rodoviária e Pedrei-
ro. 
Prova de títulos de caráter apenas classificatório para os cargos de Professor de Artes e Professor de Inglês. 
 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 
5.1.1 - A prova escrita objetiva será realizada em data provável descrita no ANEXO I, em local e horário a ser divul-
gado no Edital de Homologação das inscrições. 
5.1.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência, pois após o fechamento 
dos portões, não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos à sala de provas, respeitando o horário 
oficial de Brasília. 
5.1.3 - A prova escrita terá a duração improrrogável de 3 horas, avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.1.4 - O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo im-
prescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. 
5.1.5 - Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Especial de Concurso o candidato que cometer 
qualquer irregularidade constante do item 5.1.7 deste edital. 
5.1.6 - Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o úni-
co documento válido para efeito de correção da prova. 
5.1.6.1 - Não serão computadas as questões não-assinaladas, assinaladas a lápis, assim como as questões que con-
tenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis. 
5.1.6.2 - O fiscal de sala entregará o Cartão de Respostas, o qual é personalizado e deverá ser assinado e ter seus 
dados conferidos e, em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas em caso de erro ou rasura do 
candidato. 
5.1.6.3 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será o úni-
co documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do 
candidato e deverá ser devidamente assinado e entregue ao fiscal de provas. Após a conclusão da sua prova, o can-
didato poderá levar consigo o caderno de provas, depois de uma hora do seu início. 
5.1.6.4 - Recomendamos aos candidatos que não levem telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos, bem 
como, livros, anotações, boné e óculos escuros, pois o Instituto Saber e a Prefeitura Municipal não se responsabil i-
zam pela perda ou furto destes e outros materiais, pois os mesmos não poderão ser utilizados durante a prova. 
5.1.7 - Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer natureza, o uso de telefone celular, 
fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares, bem como, tratar com descortesia os fiscais 
de provas ou membros da Comissão Especial de Concurso. 
5.1.8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser momentaneamente, em casos especi-
ais, e na companhia de um fiscal de provas. 
5.1.9 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso Pú-
blico nas dependências do local de aplicação da prova. 
5.1.9.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompa-
nhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
5.1.10 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o motivo alegado 
pelo candidato, importando a ausência na sua eliminação do Concurso Público. 
5.1.11 - Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local previamente marcado. 
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5.1.12 - Os três últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos na sala, sendo somente libera-
dos após ter entregue o cartão resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os cartões de 
respostas para correção. 
5.1.13 - O candidato que desejar interpor recurso contra alguma das questões poderá fazê-lo em Ata no dia da prova 
ou conforme item 7 deste Edital. 
5.1.14 - A prova escrita objetiva será composta de questões inéditas ou de domínio público, cujo grau de dificuldade 
seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada cargo. 
5.1.15 - Durante a realização das provas, o candidato que prejudicar a tranqüilidade e o bom andamento do concurso 
será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do certame. 
 
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 
5.2.1 – Para os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja até o ensino fundamental completo, a prova escrita 
será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Nota  

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 

Matemática 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 40,00 

Valor Máximo da Prova 100,00 

 
5.2.2 – Para os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino médio completo, a prova escrita será com-
posta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Nota 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 

Matemática 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 40,00 

Valor Máximo da Prova 100,00 

 
5.2.3 – Para os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, a prova escrita será composta de 
40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Nota 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 

Conhecimentos Específicos do cargo 20 3,0 60,00 

Valor Máximo da Prova 100,00 

 
5.3 – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
5.3.1 - Os conteúdos programáticos estão descritos no ANEXO V e as Atribuições dos Cargos estão descritos no 
ANEXO VI deste Edital e serão disponibilizados aos candidatos no mural da Prefeitura Municipal de Matos Costa - 
SC, no site www.saber.srv.br e no diário oficial do município.  
 
5.4 – DA PROVA DE APTIDÃO PRÁTICA 
5.4.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Contador, Operador de Máquina Motoniveladora, Operador de 
Máquina Retroescavadeira, Operador Máquina Agrícola, Operador Máquina Rodoviária e Pedreiro, em data descrita 
no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita. 
5.4.1.1 - Somente serão convocados para a prova prática, os candidatos que obtiveram nota maior ou igual a 50,00 
(cinquenta) pontos na prova escrita.  Os demais candidatos serão desclassificados. 
5.4.2 - Os critérios das provas práticas para os cargos de Operador de Máquina Motoniveladora, Operador de Máqui-
na Retroescavadeira, Operador Máquina Agrícola, Operador Máquina Rodoviária, serão os seguintes: 
a) Verificação das condições da máquina; 
b) Partida e parada; 
c) Uso do câmbio e dos freios; 
d) Localização da máquina no local de trabalho; 
e) Velocidade desenvolvida no local de trabalho; 
f) Obediência às situações do trajeto. 
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5.4.2.1 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquina Motoniveladora serão avaliados operando Motoniveladora.  
5.4.2.2 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquina Retroescavadeira serão avaliados operando Retroescava-
deira.  
5.4.2.3 - Os candidatos ao cargo de Operador Máquina Agrícola serão avaliados operando Trator agrícola com im-
plementos.  
5.4.2.4 - Os candidatos ao cargo de Operador Máquina Rodoviária serão avaliados operando Pá carregadeira.  
5.4.3 -  A prova prática para os cargos de Operador de Máquina Motoniveladora, Operador de Máquina Retroescava-
deira, Operador Máquina Agrícola e Operador Máquina Rodoviária, será valorada da seguinte forma: o candidato ini-
cia a prova com 100 pontos, sendo-lhe subtraído o somatório de pontos perdidos relativos às faltas cometidas duran-
te a realização da prova, sendo sua pontuação final calculada de acordo com a fórmula abaixo: 
Pontuação da Prova Prática = (100 - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatória dos pontos perdidos. 
A gravidade das faltas serão definidas conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro e serão valoradas da se-
guinte forma: 
a) Faltas Gravíssimas: 30 pontos negativos; 
b) Faltas Graves: 20 pontos negativos; 
c) Faltas Médias: 10 pontos negativos, e; 
d) Faltas Leves: 05 pontos negativos. 
5.4.4 - Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, os candidatos deverão apresentar, no ato da realização da 
prova prática, a CNH categoria C ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. 
Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. 
5.4.5 -  As provas práticas serão realizadas na presença de examinadores, em tarefa a ser determinada no momento 
da prova, através de planilha previamente elaborada pelo Instituto Saber, na qual, constarão além das questões, o 
grau da infração cometida. 
5.4.6 - Para o cargo de Pedreiro a prova prática consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, na presença de 
examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais no exercício do cargo, onde serão avali-
ados os seguintes itens: 
- Preparação de massa. 
- Alinhamento e levantamento de paredes de tijolos. 
- Reboco e calfinamento de paredes. 
- Assentamento de pisos e revestimentos. 
- Uso correto de instrumentos e equipamentos. 
- Outras atividades relativas à função. 
5.4.7 - Para o cargo de Contador, a prova prática será constituída de 05 questões dissertativas ou resoluções de cál-
culos contábeis, de acordo com o conteúdo programático do cargo de Contador. 
5.4.7.1 Os critérios de correção de cada questão dissertativa serão os seguintes: 

DESCRIÇÃO PESO 

Domínio do Conteúdo apresentado:  10,00 

Clareza na exposição das idéias. 5,00 

Domínio da norma culta na modalidade escrita do idioma(1) 5,00 

Valor de cada questão 20,00 

TOTAL DA PROVA PRÁTICA 100,00 

(1) Desconto de 1,00 ponto para cada erro de ortografia, acentuação, concordância, pontuação, 
regência e flexão nominal/verbal. 

 
5.4.8 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na 
prova prática. 
5.4.9 - Será desclassificado deste Concurso Público o candidato que desrespeitar ou não cumprir com as orientações 
dos examinadores, fiscais, coordenadores ou membros da Comissão Organizadora do Concurso. 
 
5.5 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.5.1 - Para os candidatos aos cargos de Professor de Artes e Professor de Inglês, haverá prova de títulos, em data 
descrita no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita. 
5.5.2 -  Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos que obtiveram nota maior ou igual a 50,00 
(cinquenta) pontos na prova escrita.  Os demais candidatos serão desclassificados. 
5.5.3 - A prova de títulos será realizada em data descrita no ANEXO I,  

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 



 

 
- 9 - 

  

Título Valor de cada título 
Valor máximo dos 

títulos 
a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas na área 
da educação. 

3,0 6,0 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Mestrado, na área da educação. 

8,0 8,0 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Doutorado, na área da educação. 

10,0 10,0 

NOTA MÁXIMA A SER OBTIDA 24,00 

 
5.5.4 – Os títulos poderão ser encaminhados à Comissão Especial de Concurso, pessoalmente ou por terceiros, sem 
necessidade de procuração. 
5.5.5 – O candidato que não encaminhar os títulos no prazo estipulado em edital receberá nota zero na prova de títulos. 
5.5.6- NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma. 
5.5.7 – Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição 
oficial reconhecida e credenciada pelo MEC.  
5.5.8– A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada e 
não poderão apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 
5.5.9 - Não serão aceitas conclusões de módulos de pós-graduação, apenas certificados de conclusão de pós-
graduação ou diploma.  
 
6- DO RESULTADO FINAL 
6.1 - Os candidatos que somente prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a média final obtida. 
6.2 - Os candidatos que prestarão prova escrita e prova prática serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a média aritmética ponderada, obtida entre a prova escrita e a prova prática, mediante a seguinte fórmula: 

(nota da prova escrita) x 0,4 + (nota da prova de aptidão prática) x 0,6 =Média de Classificação. 
6.3 - Os candidatos que prestarão prova escrita e prova de títulos serão classificados em ordem decrescente, de a-
cordo com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da prova escrita com a nota da prova 
de títulos. 
6.4 - Serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou superior a 50 (cin-
quenta) pontos. 
6.5 - Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, na ordem de 
posicionamento: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o previsto no pará-
grafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
e) Candidato mais idoso. 
 
7. DOS PRAZOS PARA RECURSOS 
7.1 - O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos: 
7.1.1 -  Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil subse-
quente ao da publicação do edital de homologação das inscrições. 
7.1.2 - Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do gabarito preliminar.  
7.1.3 - Com relação ao resultado da prova escrita (nota atribuída ao candidato), no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital de divulgação das notas.  
7.1.4 - Com relação às provas práticas e provas de títulos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia 
útil da publicação das notas das respectivas provas. 
7.1.5 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do concurso, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
7.1.6 - Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br. 
7.1.6.1 - As alegações referente a prova objetiva devem estar fundamentadas em: 
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a) Citação das fontes de pesquisa;  
b) Nome dos autores; 
c) Bibliografia específica.  
7.1.6.2 - Procedimentos para envio do recurso:  
a) Acessar o site; 
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo IV), fundamentar, assinar e digitalizar;  
c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados;  
d) Enviar através de link específico de Recursos no site www.saber.srv.br, dentro do prazo estipulado no cronogra-
ma deste Edital. O candidato deve estar "logado" no site para enviar recursos.  
7.1.6.3 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens 
acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 
procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  
7.1.7 - Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente conta questões da prova 
objetivas e o gabarito preliminar, este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia. 
7.1.8 - Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do 
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
7.1.9 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 7.1.6.1 deste Edital. 
7.1.10 - Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulga-
do, não sendo aceitos recursos coletivos. 
7.1.11 - Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objeti-
vas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 
7.1.12 - Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o re-
sultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 
7.1.13 - No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos 
os candidatos do cargo, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
7.1.14 - Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 
7.1.15 - Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
7.1.16 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
7.1.17 - Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 
candidato. 
7.1.18 - Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
7.1.19 - As respostas dos recursos será enviada no e-mail do candidato recorrente. 
7.1.20 - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, serão enviadas 
no e-mail do candidato recorrente. 
7.1.21 - O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisas SABER, empresa responsável pela organização 
do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
8. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
8.1 - O presente Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos a contar da data de publicação da homologação 
do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal. 
8.2 - A aprovação no Concurso Público dentro do limite das vagas oferecidas, assegurará ao candidato o direito à 
nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância das disposições legais pertinentes, da ri-
gorosa ordem de classificação, do prazo de validade do concurso e a necessidade do serviço público. 
 
9. DA COORDENAÇÃO GERAL DO CONCURSO 
9.1 - A Coordenação Geral do Concurso estará a cargo do Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisas 
SABER, vencedor da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 003/2018 – tipo Técnica e Preço, através de 
seus departamentos competentes, a quem caberá os trabalhos de recebimento e homologação das inscrições, confe-
rência de documentos, confecção de editais, elaboração das provas através de sua Banca Examinadora, aplicação, 
fiscalização, coordenação e demais atos pertinentes a aplicação das provas, durante todo o processamento de Con-
curso. 
9.2 - Não poderão participar do Concurso Público, os membros de quaisquer das comissões deste certame e os pro-
fissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou 
por afinidade, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. 
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10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse, apresentar todos os documentos exigi-
dos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados no Edital de Convocação, no prazo de 30 (trinta) 
dias, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e conseqüente não nomeação. 
10.2 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico e psicológico e 
apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos. 
10.3 - Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição territorial do município de Matos 
Costa - SC, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com as necessidades da administração 
do município. 
10.4 - A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no jornal Órgão Oficial do Município, em mural e 
no site oficial da Prefeitura do Município de Matos Costa - SC e outra forma que se julgar necessária.  
10.4.1- Os aprovados serão chamados única e exclusivamente para preenchimento de vagas existentes, de acordo 
com a necessidade do serviço público municipal.  
10.5 - Caso venha a mudar de endereço e telefones mencionados no ato da inscrição do concurso, o candidato a-
provado terá a responsabilidade de manter seus dados cadastrais (endereços e telefone) atualizados, protocolando 
na Prefeitura Municipal de Matos Costa - SC.  
10.6 - O candidato aprovado que não comparecer no prazo determinado no Edital de Convocação, para assumir a 
vaga ofertada, será automaticamente eliminado deste Concurso Público. 
10.7 - O candidato nomeado terá estabilidade no cargo quando cumprir os requisitos do estágio probatório previsto 
na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matos Costa - SC. 
10.8 - O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital, em caso de classifica-
ção e nomeação, a observância do Regime Jurídico nele indicado. 
10.9 - A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, 
bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação 
de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais. 
10.10- Os documentos relativos a este Concurso Público serão arquivados pela instituição responsável pela elabo-
ração e correção das provas e serão mantidos pelo período de seis (06) meses, findo o qual, serão incinerados. 
10.11 - O Instituto Saber não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este concurso. 
10.12 - A Prefeitura Municipal e o Instituto Saber se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candida-
tos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, rea-
plicação de qualquer fase, inclusive de provas, de acordo com determinação da Prefeitura Municipal. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - A impugnação aos termos do presente edital poderá ocorrer até 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, não 
sendo aceita nenhuma impugnação quanto as normas nele contidas, após esta data. 
11.2 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso, com auxílio da Procura-
doria Jurídica do Município. 
11.3 - Fazem parte deste Edital: Anexo I – Cronograma; Anexo II – Solicitação de isenção do pagamento de inscrição; 
Anexo III – Requerimento de Reserva de Vagas – PNE e/ou Provas Especiais; Anexo IV - Requerimento de Recurso; 
Anexo V - Conteúdo Programático e Anexo VI - Atribuições do cargo. 
11.4 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, em 19 de Setembro de 2018. 

 
 
 

RAUL RIBAS NETO  
Prefeito Municipal de Matos Costa - SC 

 
 
 

CLAUDINEI GELINSKI  
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Matos Costa - SC 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
ANEXO I 

 
CRONOGRAMA  

 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 19/09/2018 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 19/09 a 24/09/2018 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 11/10/2018 

Período de Inscrição  19/09 a 17/10/2018 

Último dia para pagamento do boleto bancário 18/10/2018 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 
para realização das provas objetivas. 

24/10/2018 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  25 e 26/10/2018 

Data Provável da Prova Objetiva 18/11/2018 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.saber.srv.br 
18/11/2018 às 21 

horas. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova 
escrita 

19 e 20/11/2018 

Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prova 
prática e títulos 

27/11/2018 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova 
escrita 

28/11 e 29/11/2018 

Data da prova prática e títulos 02/12/2018 

Publicação do resultado final da prova prática e títulos 04/12/2018 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova 
prática e títulos 

05 e 06/12/2018 

Homologação do resultado final 07/12/2018 

 
 
Observações: 
1. O Edital será disponibilizado no site https://saber.srv.br/ 
2. Os Anexos deste Edital estarão disponíveis no site https://saber.srv.br/ 
3. As datas do cronograma poderão ser alteradas e/ou ajustadas de comum acordo entre a Prefeitura de Matos Costa 
- SC e o Instituto Saber, para melhor execução do certame, sem que isso gere direito aos candidatos. A Prefeitura de 
Matos Costa - SC e o Instituto Saber se responsabilizam, portanto, em dar ampla divulgação a quaisquer alterações. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
 

ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que efetue a sua inscrição no Concurso 

 

Nome do candidato: 

Registro Geral (RG):                                  Órgão expedidor:                         CPF: 

E-mail: Telefone: (     )  

Cargo pretendido:                                             Nº de Inscrição no concurso: 

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico):  

 
Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2018 e declaro que: 
a) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007. 
 
 

OU 
 
Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2018 e declaro que: 
a) Sou doador de sangue ou medula, enquadrando-se nos benefícios da Lei Estadual nº 10.567/1997,  conforme do-
cumento específico, anexo, firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá relacionar minuciosa-
mente as atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo enquadra-se como beneficiário da Lei 
Estadual nº 10.567/1997 e suas complementações . 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de que poderei ser respon-
sabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 
 

_______ de ___________________________ de 2018. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso  
 

Matos Costa - SC, ______/ ______/ 2018   (  ) Deferido     (  ) Indeferido 
 
 
 
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso:____________________________ 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
ANEXO III 

 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: CPF:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 
Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no De-
creto Federal n.º 3.298/1999 
(     ) Não                     (     ) Sim 
Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 
 
Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
(     ) Não                     (     ) Sim 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Matos Costa - SC, _____ de ___________________ de 2018. 

 

 
___________________________________________________ 

                                                                                           Assinatura do candidato 
  
Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar via SEDEX, requerimento de reserva 
de vagas para deficiente, conforme anexo III e laudo de deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, nos termos do 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 tendo como prazo máximo para a postagem o último dia de 
inscrição neste Concurso Público, devendo ser enviado ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº. 1395, Cen-
tro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050.  
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
 

ANEXO IV  
 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  CPF.:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 
À Comissão Organizadora do Concurso Público / Instituto Saber 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
 
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________, _____ de ________________ de 2018. 
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 

 Somente serão analisados pela Comissão Organizadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos 
e formulados de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Abertura; 

 No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, 
devendo, ainda, estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
ANEXO V – Conteúdos Programáticos 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo: 
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas 
pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluin-
do as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, 
numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. Empregos dos sinais de pontuação. 
 
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior: 
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Or-
tográfico. Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações pro-
movidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advér-
bios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, an-
tônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios 
da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de formação de pala-
vras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. 
Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo: 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de 
massa e comprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria plana: 
perímetro e área das principais figuras geométricas. Regra de três simples. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros 
simples.  
 
Para os cargos que exijam o ensino médio: 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de 
massa e comprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perí-
metro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Por-
centagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
História do Brasil: República Velha (1889 e 1930), Revolução de 1930 e a Era Vargas, Estado Novo (1937 a 1945), 
República Liberal-Conservadora (1946 a 1964), Militarismo, Nova República e Brasil Contemporâneo. Atualidades 
em: política, economia, sociedade, educação, tecnologia e energia nos últimos dois anos. Problemas ambientais, 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Espaço natural brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e re-
cursos minerais e energéticos. Aspectos históricos e geográficos do Município. Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43).  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Tra-
balho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Serviços públicos: 
conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Redação oficial: características e tipos. Atos e 
contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações e complementações. Lei Complementar Nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Informática: Sistema Operacional Windows XP, 7 (seven) e 
GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Inter-
net, Anti-vírus. 
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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Tra-
balho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas so-
bre a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Noções 
básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria, marcenaria e reparos em alvenaria. Primeiros Socorros. 
Noções básicas de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndio.  
 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Tra-
balho. Legislação pertinente à criança e ao adolescente. Noções das características de desenvolvimento 
psico-social da criança e do adolescente. Noções de Segurança no Ambiente Escolar. Noções de primei-
ros socorros. Doenças comuns no cotidiano escolar. Combate e prevenção a incêndio. Conhecimento bá-
sico sobre diagnóstico e prevenção ao uso de drogas. Adolescência: Caracterização da adolescência; As-
pectos físicos e psicossociais. Disciplina Escolar: Conceitos e possibilidades. Trabalho em equipe: Níveis 
de interação. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). O atual sistema educacional brasilei-
ro. Contexto social e escola. Diversidade cultural, gênero, preconceito, violência e Mídia nas relações es-
colares. Leis: 10741 (Estatuto do Idoso). 8069/90 (ECA). 11340 (Lei Maria da Penha). 8742/93 (LOAS). Lei 
nº 9.394/96 (LDB). 
 
CONTADOR 
Contabilidade Geral: objetivo, finalidade, conceito, objeto e campo de atuação. Patrimônio e suas variações. 
Contas (conceito, tipo e plano de contas). Escrituração: métodos, diário, razão e livros auxiliares. Registro de 
operações mercantis e de serviços. Provisões: depreciação, amortização e exaustão. Ajustes e levantamento de 
demonstrativos financeiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das 
mutações do patrimônio liquido e demonstração das origens e aplicações de recursos). Participações societá-
rias (conceito, classificação e formas). Contabilidade Societária: Cisão, Incorporação e Fusão. Partes relaciona-
das, Contabilidade gerencial: noções preliminares (características da contabilidade gerencial). Análise de balan-
ços como instrumento de avaliação de desempenho (análise vertical, análise horizontal e análise por quocientes 
– liquidez, atividade e rentabilidade). Auditoria: noções básicas de auditoria interna, natureza e campo de atua-
ção da auditoria: auditoria governamental, campo de atuação, classificação, aplicação, auditoria externa ou in-
dependente, normas CVM. Contabilidade Intermediária: conceitos, funções, aplicações. Contabilidade Pública: 
conceito, campo de atuação. Bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação. Orçamento: conceito, 
elaboração e regime orçamentário. Créditos adicionais: conceito e classificação. Receitas e despesas orçamen-
tárias: estágios e classificação. Sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais; SIAFI (Sistema integrado de 
administração financeira), contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as 
categorias econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. Programa de trabalho de go-
verno (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-programa, programas e sub-
programas por projetos e atividades. Comparativo da receita orçada com a arrecadada. Comparativo da despe-
sa autorizada com a realizada. Demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar). Controladoria no setor públi-
co: conceito, classificação, forma de atuação, objetivos. O controle no setor público. controle interno e controle 
externo: o exercício do controle na gestão pública: regulamentação legal. Legislação: Lei 4.320/64; Lei 6.404/76. 
Lei 9.430/96. Lei 10.406/02. Lei complementar nº 101/00. Lei complementar nº 123/2006. Lei complementar nº 
116/2003. Instrução Normativa SRF nº 459/04. Instrução Normativa SRF nº 971/09. Instrução Normativa SRF nº 
480/04. Resolução CFC 750/93. Demonstração do Resultado do Exercício, Despesas e Outros Resultados Ope-
racionais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstra-
ção do Valor Adicionado, Consolidação das Demonstrações Contábeis, Estrutura das Demonstrações Contá-
beis, Análise dos Balanços, Análise da Liquidez e do Endividamento, Análise da Rotatividade, Análise da Ren-
tabilidade, Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço Patrimonial, Depreciação e Exaus-
tão.Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral. Lei 8.666/93. Constituição de l988 e suas alterações (arts. 
145 a 169). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBCASP-NBC T 16). Ética profissional. Toda legislação citada anteriormente e suas respectivas alterações e 
complementações até a publicação deste Edital. 
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FARMACÊUTICO 
Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica: Interação medica-
mentosa, mecanismo de ação das drogas e relação entre concentração da droga e efeito. Diluições; Extra-
ção, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, colírios etc). Formas farmacêuticas sólidas (pós, 
cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos (pomadas, 
cremes, loções) e fatores que influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. Farmacologia da 
dor e da inflamação. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema digestivo. Farmacolo-
gia do sistema nervoso central, periférico e autônomo. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmaco-
logia dos processos infecciosos/ antimicrobianos / antiparasitários. Farmacotécnica e formas farmacêuticas 
sólidas, líquidas, semissólidas. Legislação Farmacêutica. Política de Medicamentos e de Assistência Far-
macêutica no SUS: Medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam - Saúde Mental, Ex-
cepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 
RENAME e suas atualizações. Vigilância Sanitária. Legislação Sanitária. Noções sobre Atenção Farma-
cêutica. Código de ética da profissão farmacêutica. Boas práticas de dispensação de medicamentos. Me-
dicamentos genéricos. Medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção primária a saúde e a farmácia 
básica. Farmácia Hospitalar: Conceitos, objetivos, estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. 
Gerenciamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos de uso hospitalar. Seleção de medicamen-
tos. Sistema de distribuição e estoque de medicamentos. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Papel da 
Farmácia no Controle das Infecções Hospitalares. Farmacovigilância hospitalar. Farmacoepidemiologia. 
Farmacoeconomia. Terapia antineoplásica (quimioterapia). Nutrição Parenteral. Farmácia Clínica e Aten-
ção Farmacêutica. Farmacologia Clínica: Boas Práticas de Manipulação em Farmácia. Estabilidade de 
medicamentos e determinação do prazo de validade. Cálculos relacionados ao preparo de formas farma-
cêuticas. Código de ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 596 de 21 de fevereiro de 
2014). Legislação pertinente ao exercício profissional Farmacêutico em unidades Hospitalares; Portaria n° 
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Min. da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973; Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Administração pública: atos administrativos, contratos administrativos, serviços públicos, servidores públi-
cos, responsabilidade civil da administração, controle da administração, regime jurídico administrativo, po-
der de polícia – licitações (8666/93 e suas alterações e complementações), improbidade administrativa, Lei 
de Responsabilidade Fiscal - 101/00. Ética Profissional, Contabilidade pública: conceito, campo de aplica-
ção e relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, regimes contábeis. Orçamento Público: 
definição e princípios orçamentários. Lei nº 4.320/64. Direito tributário: Sistema Tributário Nacional, dispo-
sições gerais, competência tributária, impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria. Normas Ge-
rais de direito tributário: legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária 
– Decreto-Lei 406/68 e suas alterações – art. 8° e seguintes. Lei complementar nº 123/2006. Informática: 
Sistema Operacional Windows XP, 7 (seven) e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Anti-vírus.Constituição de l988 e suas alterações (arts 70 
a 75 e arts. 145 a 169). Código Tributário do Município. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
– MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras 
de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBCASP-NBC T 16). Ética profissional. Toda legisla-
ção citada anteriormente e suas respectivas alterações e complementações até a publicação deste Edital. 
 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA I 
Microbiologia e segurança alimentar conceitos de microbiologia: bactérias, bolores e leveduras. Curva de 
crescimento microbiano. Coloração de Gram. Microrganismos gram-positivos e gram-negativos. Fatores 
que afetam o desenvolvimento microbiano. Enfermidades transmitidas por alimentos: Toxiinfecções ali-
mentares. Boas práticas de fabricação. Tecnologia de alimentos métodos de conservação de alimentos. 
Aspectos nutritivos dos alimentos. Deterioração de alimentos. Código do consumidor. Legislações perti-
nentes a conservação e prazo de validade de alimentos.  
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FONOAUDIÓLOGO 
Atuação clínica e coletiva em saúde pública, áreas de atuação e competências fonoaudiológicas, código de éti-
ca profissional, tempo de assistência fonoaudiológica relacionada a problemas de saúde de acordo com orien-
tações balizadoras. Morfofisiologia de funções auditivas periférica e central; patologias auditivas; aplicabilidade, 
aspectos legais e descrição de resultados de procedimentos em Audiometria Tonal, Logoaudiometria, Medidas 
de Imitância Acústica, métodos eletrofisiológicos de avaliação da audição (BERA), Emissões Otoacústicas e 
Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU); reabilitação e terapia audiológica. Avaliação e atuação fonoaudio-
lógica clínica e escolar em linguagem oral e escrita: aquisição, desenvolvimento da linguagem e alterações de 
linguagem; Atraso de linguagem, Distúrbio Específico de Linguagem, Transtorno Global do Desenvolvimento, 
Disfluência e Gagueira; Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Caráter etiológico, classificação e intervenção 
clínica em Disartria, Apraxia e Afasias. Conceito, classificação e alterações fonoaudiológicas, avaliação, trata-
mento e atuação interdisciplinar em Fissura Lábio-palatina, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down e Síndrome 
do Respirador Oral. Motricidade orofacial, o desenvolvimento e alterações de funções estomatognáticas, princí-
pios e terapia miofuncional. Classificação e intervenção fonoaudiológica em Distúrbios da Deglutição. Fonação, 
saúde vocal e distúrbios vocais: etiologia, tratamento e terapia vocal. Atuação fonoaudiológica em câncer de 
cabeça e pescoço, prevenção, diagnóstico precoce, alterações fonoaudiológicas e intervenção clínica. Fonoau-
diologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Código de ética do fonoaudiólogo. 

 
MEDICO GINECOLOGISTA 
Propedêutica da gravidez. Desenvolvimento morfológico e funcional do feto. Trocas materno-ovulares. Endocri-
nologia da gravidez. Modificações sistêmicas da gravidez. Assistência pré-natal. Contratilidade uterina. Discine-
sias. Mecanismo de parto. Estudo clínico e assistência ao parto. Analgesia e anestesia em obstetrícia. Doenças 
intercorrentes no ciclo grávidopuerperal.Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva específica da gestação 
(DHEG). Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasias trofoblásticas gestacionais. Placenta prévia. Descolamen-
to prematuro de placenta. Doença hemolítica perinatal. Embolia amniótica. Distúrbios da hemocoagulação. Se-
cundamento normal e patológico. Puerpério normal e patológico. Patologia da placenta, cordão e membranas. 
Polidramnia. Oligodramnia. Amniorrexe prematura. Parto prematuro. Gemelidade. Gestação de alto-risco. So-
frimento fetal. Gravidez prolongada. Anomalias congênitas. Distócias. Desproporção fetopélvica. Apresentações 
anômalas. Tocotraumatismos materno e fetal. Fórceps. Ginecopatias de causa obstétrica. Operação cesariana. 
Esterilizaçãocirúrgica. Histerectomia-cesarea. Indicações cirúrgicas no ciclo gestatório. Medicina fetal. Noções 
de terapêutica fetal. Indicações e noções para interpretação de métodos propedêuticos: ultra-sonografia, cardio-
tocografia, dopplerfluxometria. Noções em embriologia. Fisiologia e fisiopatologia do ciclo menstrual. Patologias 
endócrinas. Patologia vulvar. Patologia vaginal. Patologia cervical. Patologia uterina. Patologia ovariana. Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis. Tuberculose genital. Distonias dos órgãos genitais. Climatério. Esterilidade 
conjugal. Propedêutica ginecológica. Cirurgias ginecológicas.  
Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos: Aspectos de higiene relativos a Genética humana e 
Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. 
Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde 
mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e 
tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes 
Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Ar-
boviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reu-
mática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pul-
monar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. 
Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Do-
enças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. 
Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças cau-
sadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomí-
ase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase. Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas 
e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Constituição 
Federal de 1988 (arts. 196 a 200.).  
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MEDICO PEDIATRA 
Conhecimentos Específicos - Pediatria - Assuntos: Recém-nascido: Anamnese e exame físico. Caracterís-
ticas normais do recém-nascido. Atendimento na sala de parto. Infecções pré-natais. Pré-maturidade e 
pós-maturidade. Distúrbios metabólico e Hidroeletrolíticos. Distúrbios causados por uso de drogas pela 
gestante. Traumatismos durante o parto; icterícia neonatal. R.N. de alto risco, Quimioterapia e Antibiotico-
terapia usados nos R.N. . Lactentes e criança de outras faixas etárias: alimentação do lactente sadio. 
Crescimento e desenvolvimento baixa estatura, obesidade. imunização; desidratação e reidratação. Des-
nutrição e principais avitaminoses. Anemias na infância. Febre reumática e artrite reumática infantil. Abdo-
me agudo na infância. Problemas urológicos na infância. Síndrome disabsortiva. Afecções de vias respira-
tórias altas. Asma Brônquica e bronquiolite: G.N.D.A. Síndrome nefrótica e infecção urinária. I.C.C.. Endo-
cardite. Miocardite. Doenças infecciosas e parasitárias (pneumopatias, doenças exantemáticas, meningite,. 
meningoencefalites, tuberculose, gastroenterites, protozooses e helmintoses). Convulsões. Genética em 
pediatria. Noções de intoxicações exógenas. Quimioterapia das infecções. Doenças hemorrágicas; neopla-
sias. Leucemias. Ginecologia Pediátrica. Nutrição parenteral. Grande queimado. Tratamento de urgência. 
Endocrinopatias. Lúpus Eritematoso sistêmico. Dermatomiosite. Osteomielite. SIDA e infecções oportunis-
tas. Insuficiência renal aguda e crônica. Afecções dermatológicas. 
Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos: Aspectos de higiene relativos a Genética humana 
e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmos-
fera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. 
Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, 
profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéo-
la. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Rai-
va. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções 
estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumoni-
as bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cóle-
ra. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas 
por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebía-
se. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses 
cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Do-
enças causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichurí-
ase. Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). 
Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.).  
 
MEDICO PLANTONISTA 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Lu-
xações. Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. 
Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgi-
cas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. 
Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, 
dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, he-
patites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, 
rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e 
circulatório. 
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais 
de localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso perifé-
rico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e 
Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do 
córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocale-
mia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalce-
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mia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, 
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, cân-
cer de pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardio-
vascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite 
infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Do-
enças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções 
urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclero-
dermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagi-
tes e câncer do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença 
de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverti-
cular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções 
bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, 
leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfo-
mas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória 
aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenena-
mentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). 
Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF).  
 
OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manuten-
ção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspen-
são, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramen-
tas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, 
normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventi-
va. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manuten-
ção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspen-
são, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramen-
tas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, 
normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventi-
va. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
OPERADOR MAQUINA AGRÍCOLA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manuten-
ção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspen-
são, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramen-
tas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, 
normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventi-
va. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
OPERADOR MAQUINA RODOVIÁRIA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manuten-
ção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspen-
são, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramen-
tas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, 
normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventi-
va. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
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PEDREIRO 
Leitura e interpretação de projetos de construção e arquitetura. Preparo de concretos e argamassas. Cons-
trução de alicerces como baldrame, sapata isolada, radier, blocos. Levantamento de paredes de alvenaria: 
amarração e encontro. Vão de portas e janelas. Uso de nível e prumo. Cintas de amarração. Pilares, vigas 
e lajes. Escoramentos. Telhado. Assentamento de esquadrias. Revestimento: chapisco, emboço e reboco. 
Ferramentas e equipamentos usados na construção civil. Noções dos Materiais de Construção Civil: aglo-
merantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concre-
to; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Noções de segurança no trabalho. Uso de 
equipamentos de proteção individual. 
 
PROCURADOR 
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações. Direito Administrati-
vo: Administração Pública Direta e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de 
Polícia, Restrições do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos Administrativos, Contratos Administrati-
vos, Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo Adminis-
trativo, Responsabilidade Extracontratual do Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, 
Improbidade Administrativa. Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, 1.079/50, Lei Com-
plementar 101/2000, Emendas Constitucionais nº 19, 20, 41 e 47. Direito Civil: Código Civil – Parte Geral, 
Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução ao Código Civil. Direito Processual Civil: Código 
de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo Cautelar, 
Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito do Trabalho e Processual do 
Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Das 

Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato Individual de Trabalho, Da Organização Sindical, Das 
Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas Administrativas, Da Justiça do Trabalho, Do 
Ministério Público do Trabalho, Do Processo Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias. 
Direito Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Especial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. 
Principais Leis: Crimes de sonegação fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem 
Econômica (lei nº 8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 
7.492/86). Crimes falimentares (Lei nº 11.101/05). Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Disposi-
ção Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e 
Transitórias. Princípios Constitucionais Gerais e Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, 
função. Direito Constitucional Tributário. Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Compe-
tências Legislativas, Executivas, Administrativas e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Política 
Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Código Flo-
restal (Lei nº 12.651/2012). Código de Águas (lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de 
Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambien-
tais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e 
Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodi-
versidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsa-
bilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Estatuto da Advo-
cacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei nº 8.906/94). Código de Ética e Disciplina da OAB. 
Lei Complementar 123/2006.  
 
PROFESSOR DE ARTES 
O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto políti-
co-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao de-
senvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências educa-
cionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: 
papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. 
História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.906-1994?OpenDocument
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uso das imagens no ensino das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação mu-
sical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino 
de música. A diversidade cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos a-
tuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. História do Teatro: da antiguidade aos 
tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. Linguagem cênica; elementos formais, 
formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica; História da dança: das primeiras manifestações 
aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular, 
folclórica, antiga e contemporânea; Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem 
seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Distúrbios e transtornos de aprendiza-
gem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
Conhecimentos básicos - História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função so-
cial da escola e compromisso social do educador. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do 
estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, plane-
jamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o 
processo ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdiscipli-
naridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação Escolar. Avaliação 
na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jo-
gos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Distúrbios e transtornos de apren-
dizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). A importância da literatura infantil na 
infância. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais 
da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Constituição Federal de 
1988 (arts 205 a 217).  
Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, tipologia textual, estrutura e organização 
textual, coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura lingüística do inglês (morfologia, 
sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário, uso); fundamentos teóricos do processo de ensi-
no/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas.  
 
PSICÓLOGO 
Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acom-
panhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. Conhecimento clíni-
co: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores intervenientes, técnicas 
terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com família – orientação, aconselhamento e 
sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação 
entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, 
dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, 
formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolari-
dade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde pública e código de ética do 
psicólogo: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas 
e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 

http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/disturbios.htm#Discalculia
http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/disturbios.htm#Dislexia
http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/disturbios.htm#Disgrafia
http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/disturbios.htm#Disortografia
http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/disturbios.htm#Disartria
http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/artigos_simaia_tdah.htm
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
ANEXO VI – Atribuições do cargo 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Organizar, conferir, abrir e controlar processos e documentos em geral, acompanhando seu trâmite interno 
e externo; realizar levantamento, suprir a área de material de consumo e controle de material de expedien-
te da área de atuação; realizar atendimento ao público direto e/ou indireto, recepcionar chamadas telefôni-
cas relacionadas à área de atuação; operar equipamentos (fax, computador, Xerox, etc.); solicitar manu-
tenção preventiva e corretiva de equipamentos; executar serviços de escrituração; promover a abertura e 
fechamento das repartições municipais nas horas regulamentares; realizar trabalhos de entrega de corres-
pondências; fazer o atendimento solicitado, inerente aos serviços prestados nas unidades de trabalho, bi-
blioteca, rodoviária; executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; realizar trabalhos 
de protocolo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos administrativos em geral; re-
digir informações de rotina; efetuar controle de estocagem; digitar textos e relatórios, confeccionar plani-
lhas, alimentar sistemas, efetuar serviço de entrega de documentos, Secretariar reuniões, preparando e 
distribuindo pautas e convocando os participantes conforme programação ou solicitação da chefia; Redigir 
atas, relatórios e expedientes simples; Zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; parti-
cipar das comissões em que for designado e atividades afins. 
 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 
Executar serviços de limpeza pública nas  diversas dependências dos prédios da Prefeitura, ruas, aveni-
das, praças, centros esportivos, escolas, parques e demais dependências municipais;Executar trabalhos 
de abertura de buracos, brocas com uso de trados e recortes em alvenaria para passagem de rede de á-
gua, esgoto e galerias de águas pluviais utilizando de picareta, enxada, pá e outros equipamentos manu-
ais, elétricos ou mecânicos devidos;Executar trabalhos de auxílio em construções de alvenaria e hidráulica; 
- Preparar e carregar concreto e/ou argamassa para reboco;Preparar o terreno para execução de calçadas 
e similares;Ajudar a preparar escoramento, colocação e concretagem de laje; Plantar de grama, desde a 
preparação até a cobertura;Executar trabalhos de carga e descarga de caminhões e similares;Executar 
trabalhos de roçagem e capina em terrenos baldios, ruas, rodovias e logradouros públicos, bem como pro-
videnciar o rastelamento da sujeira restante e seu devido acondicionamento para transporte;Carregar car-
retas ou caminhões; Executar trabalhos de faxina e limpeza dos próprios municipais, escolas, creches e 
outros órgãos, utilizando-se de luvas, baldes, material de limpeza, vassouras, rodos e panos para retirar 
poeira de móveis e utensílios e do chão;Atuar nas diversas atividades operacionais do Departamento efe-
tuando os serviços de natureza braçal, tais como: abertura de valas, transporte manual de ferramentas e 
materiais; 
Auxiliar pedreiros e carpinteiros, Auxiliar nos serviços de capinagem, jardins, podas e extração de árvores; 
Exercer atividades de trabalho braçal, serviços de estrada, limpeza de valetas; Operar bomba de combus-
tível para abastecer veículos;Controlar o nível de combustível nos tanques; Lavar, limpar e lubrificar veícu-
los; Atuar em atividades de manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, auxiliando 
mecânicos, eletricistas, pintores, encanadores, marceneiros, pedreiros, topógrafos, agrimensores e ou-
tros;Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e dependências;Executar outras ta-
refas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo ocupacio-
nal.Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.Controlar o 
preparo e cozimento dos alimentos, temperando-os, experimentando-os e verificando a pesagem e a me-
dição dos ingredientes;Operar diversos tipos de forno, fogão e demais aparelhos e equipamentos de cozi-
nha, manipulando-os na forma apropriada, para cozinhar ou assar os alimentos;Zelar pelo material e equi-
pamento de cozinha, mantendo-o limpo e ordenado para sua utilização, higiene e segurança;Executar ou-
tras tarefas relacionadas ao cargo.Espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, 
utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservação;Remover e limpar pó de mó-
veis, paredes, divisórias, tetos, portas, janelas, equipamentos etc;Limpar salas, pátios, tapetes, forrações, 
cortinas;Lavar pisos, escadarias, pias, luminárias, vidraças, esquadrias, persianas;Limpar e arrumar ba-



 

 
- 25 - 

  

nheiros e toaletes, reabastecendo de papel higiênico, toalhas, sabonetes, para higienizá-los e conservá-los 
em condições de uso;Lavar toalhas, tapetes, panos de prato e de limpeza de uso da Prefeitura;Remover e 
acondicionar o lixo dos banheiros e demais dependências, transportando-os aos locais determinados para 
depósito a fim de ser recolhidos pelo serviço de limpeza pública e manter a higiene;Incinerar lixo e outros 
papéis, previamente determinado;Trocando terras, adubando-as e tomando os demais cuidados necessá-
rios;Providenciar a entrega ou coleta de correspondência e/ou volumes nas agências do correio, tadoras e 
em outros locais, levando-os aos destinatários e formalizando a entrega ou recebimento;Controlar os mate-
riais de consumo sob sua responsabilidade, requisitando a compra quando necessário;Operar e preservar 
eletrodomésticos, utensílios e mobiliário;Executar tarefas inerentes à limpeza em geral das dependências 
dos prédios do município e atividades s, preservando o ambiente de trabalho;Executar outras tarefas com-
patíveis com a função ou sob determinação pela chefia imediata; confecção de carneiras simples (para 
posterior revestimentos);Providenciar o instrumental necessário para abertura de túmulos;Executar a aber-
tura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública;Fazer a manutenção nos túmulos, obser-
vando, corrigindo ou solicitando os trabalhos de técnicos, quando necessário;Auxiliar na condução dos 
corpos até o local do sepultamento;Tomar todos os cuidados com relação à segurança dos acompanhan-
tes;Recolher, limpar e armazenar corretamente todas as ferramentas e instrumentos utilizados;Observar a 
estrutura geral do Cemitério, fazendo pequenos reparos e ou solicitando trabalhos técnicos, quando ne-
cessário;Zelar pela limpeza e organização do local de trabalho;Abrir sepulturas e jazigos para sepultamen-
tos e exumações (devidamente autorizado pelo seu superior imediato) dentro das normas de higiene e sa-
úde pública, compreendendo as atividades de retirada do piso, escavação, reposição e compactação de 
solo reconstrução de calçada, demolição e reconstrução de parede de alvenaria em tijolos maciços ou ou-
tro material caso necessário; retirada e recolocação das tampas de pedra ou , calafetando com mas-
sa.Atender, orientar e manter comunicação adequada com os familiares no ato do sepultamento;Limpar e 
preparar terrenos para abertura de sepulturas, fazer abertura e fechamento de sepulturas em terra, trasla-
dar exumações fazer transferência de ossadas para outros túmulos, providenciar a abertura junto com ad-
ministração para exumação de cadáveres quando necessário em atendimento a mandado judicial em arti-
culação com a policia técnica;Verificação da água nos vasos para prevenção de vetores transmissores de 
doenças;Executar limpeza como varrer, carpir, roçar, podar e regar canteiros e jardins, pintar guias e sarje-
tas;Zelar pelos equipamentos que lhe são confiados como ferramentas de trabalho, zelar pelo patrimônio e 
segurança dos cemitérios e auxiliar na orientação dos usuários e visitantes executar outras tarefas, deter-
minadas pelo seu superior imediato;Abrir e fechar os portões do cemitério;Preparar o cemitério para o dia 
de finados;Informar ocorrências no serviço de sua competência ao superior imediato; Orientar os muníci-
pes a localização da sepultura junto à administração.Fazer a limpeza de ruas, parques e outros locais pú-
blicos, varrendo e juntando os detritos acumulados, para manter a boa estética e higiene dos locais.Efetuar 
a limpeza das ruas, recolhendo os lixos acondicionados em sacos e colocando estes no caminhão coletor 
de lixo, para manter as calçadas e ruas em boas condições de higiene e trânsito.Executar atividades de 
apoio, especialmente trabalhos de limpeza, conservação e arrumação de locais, móveis, utensílios e equi-
pamentos;Atender as normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.Participar das comissões em que for desig-
nado e atividades afins.Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo e 
recolhendo detritos. 
Transportar o lixo aos depósitos apropriados.Efetuar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços urba-
nos e rurais.Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para 
serem transportados ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizan-
do equipamentos do tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, per-
correr os logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despe-
jar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, 
valendo-se de ferramentas manuais; transportar o lixo e efetuar o seu despejo em locais destinados; De-
sempenhar funções de coletor em veículos motorizados, varrer o local determinado, utilizando vassouras; 
reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos;Colher os montes de lixo, despejando-os em 
latões, cestos ou outros de depósitos apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o depósi-
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to;Transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo;Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho;  
 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
Participar das atividades desenvolvidas pelo professor regente e a equipe de trabalho em sala de aula, ou 
fora dela; planejar ou executar atividades, de forma articulada com a proposta pedagógica da Unidade Es-
colar, objetivando a realização do seu trabalho;  tomar conhecimento dos planejamentos desenvolvidos 
pelos professores; participar na elaboração e confecção de materiais didáticos-pedagogicos; colaborar 
com a equipe pedagógica da escola, na organização e no preenchimento de documentos da unidade esco-
lar; auxiliar  o professor regente, no desenvolvimento de suas atividades, sejam estas realizadas no interior 
da Unidades Escolar, ou fora dela; inteirar-se, entender e cumprir a proposta da Educação, da rede Muni-
cipal, no que tange suas funções; participar do processo de integração da Unidade educativa, família e 
comunidade; conhecer o processo educacional, manter-se atualizado, através de leituras, formação conti-
nuada em serviços, seminários e outros eventos;  participar na elaboração, execução e atividades de pla-
nos, programas e projetos na área educacional; cooperar na execução do planejamento e dos programas 
referentes as atividades da Unidade Escolar; participar dos eventos promovidos ou indicados pela Secreta-
ria Municipal da Educação ou da Unidade Escolar, que possam colaborar com o aperfeiçoamento dos e-
xercício profissional e outros eventos de caráter correlato; colaborar nas atividades administrati9vas da U-
nidade Escolar, orientado0 pelo Diretor, Secretario ou profissional designado para tal função; auxiliar na 
manutenção geral da disciplina; colaborar na elaboração de relatórios e demais serviços de expediente; 
auxiliar o professor regente no atendimento aos alunos no que tange os cuidados com saúde,  higiene, a-
limentação, locomoção e lazer; auxiliar os alunos com necessidades especiais no que tange os cuidados 
com saúde,  higiene, alimentação, locomoção e lazer; auxiliar o professor regente na elaboração e execu-
ção das atividades pedagógicas desenvolvidas para os alunos que apresentam necessidades especiais e 
ou tarefas afins; atender as necessidades de medicina, higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda 
de materiais e equipamentos de trabalho; realizar outras atividades correlatas a função. 
 
 
CONTADOR 
Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade pública; executar a escritura-
ção analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de re-
ceita e despesas; conferir balancetes auxiliares; extrair contas de credores do município; examinar proces-
sos de prestação de contas; conferir guias de juros de apólice da dívida pública; operar programas de con-
tabilidade; examinar processo de despesa, verificação de classificação e saldo de dotação; emitir empe-
nhos; informar processos relativos à despesa; interpretar legislação referente à contabilidade pública; efe-
tuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios das 
atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as edi-
tadas no respectivo regulamento da profissão; reunir informações para decisões em matéria de contabili-
dade; elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a 
escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organi-
zar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; participar de trabalhos de 
tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos 
de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessi-
dade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situ-
ação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens 
patrimoniais do Município, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de 
contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar 
sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; elaborar o Plano Plurianual, Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; executar tarefas afins. 
 
FARMACÊUTICO 
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Participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em consonância com a política de saúde 
de sua esfera de atuação e com o controle social; participar da elaboração do plano de saúde e demais 
instrumentos de gestão em sua esfera de atuação; utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avali-
ação que possibilitem o acompanhamento do plano de saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua 
esfera de atuação, participar do processo de seleção de medicamentos; elaborar a programação da aqui-
sição de medicamentos em sua esfera de gestão; assessorar na elaboração do edital de aquisição de me-
dicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas do processo; participar dos processos de 
valorização, formação e capacitação dos profissionais de saúde que atuam na assistência farmacêutica,  
avaliar de forma permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição e dispensação 
de medicamentos, realizando os encaminhamentos necessários para atender à legislação sanitária vigen-
te;desenvolver ações para a promoção do uso racional de medicamentos;participar das atividades relacio-
nadas ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, conforme legislação sanitária vigente;Atuar 
na função de responsabilidade técnica que é conferida pela Certidão de Regularidade Técnica fornecida 
pelo Conselho Regional de Farmácia, realizar tarefas e procedimentos no ESF e no NASF, executar tare-
fas afins correlata a função. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Dar cumprimento à legislação tributária pertinente; lavrar termos, intimações, notificações, autos de infra-
ção e apreensão, na conformidade da legislação competente; construir o crédito tributário mediante o res-
pectivo lançamento; exercer a fiscalização preventiva através de orientações aos contribuintes com vistas 
ao exato cumprimento de legislação tributária; exercer a fiscalização repressiva, com imposição das multas 
cabíveis, nos termos da lei; responder verbalmente as consultas formuladas por contribuintes, sejam duvi-
das relacionadas as obras ou demais tributos municipais; executar a auditoria fiscal em relação a contribu-
intes e demais pessoas naturais ou jurídicas envolvidas na relação jurídico-tributária; proceder à verifica-
ção do interior dos estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas vinculadas à situação que consti-
tua fato gerador de tributos; proceder à apreensão, mediante lavratura de termo, de bens, objetos, livros, 
documentos e papéis, necessários ao exame fiscal; proceder ao arbitramento do montante das operações 
realizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, nos casos e na forma previstas na legislação perti-
nente; gerar os cadastros de contribuintes, procedendo a inclusões, exclusões, alterações, e respectivo 
processamento de acordo com a legislação pertinente; proceder ao arbitramento e fixação de parâmetros 
de valor para fianças exigidas nas hipóteses e na forma estabelecidas na legislação tributária; proceder à 
intimação de contribuintes, a fim de prestarem informações e esclarecimentos devidos ao fisco por força de 
lei; proceder à intimação de contribuintes ou terceiros, para ciência de atos administrativos de natureza tri-
butária; proceder ao registro de ocorrência no relacionamento fisco-contribuinte, através da lavratura de 
termo ou peça fiscal competente, nos casos e na forma prescritos na legislação tributária; proceder à lavra-
tura de auto de desacato à autoridade fiscal, encaminhando-o à autoridade competente para fins de direito; 
requisitar o auxílio de força pública, como medida de segurança, quando vítima de embaraço ou desacato 
no exercício de suas atividades ou funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na le-
gislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; exercer ou 
executar outras atividades ou encargos pertinentes a ação fiscal relativa aos tributos municipais. Fiscalizar 
obras, realizando todas as averiguações necessárias, a fim de checar se as mesmas estão de acordo com 
a regularidade ou tomar as medidas cabíveis para garantir que as adequações necessárias sejam feitas. 
Emitir certidão: de vistoria realizada; cadastral; de demolição; de isenção de projeto; de isenção de INSS; 
de revisão da taxa de lixo; de revisão da alíquota; para FATMA; de revisão de benfeitoria; negativa ou posi-
tiva, verificando se o contribuinte tem débito; de ITBI, verificando os documentos apresentados e a base 
cadastral; termo de cessão e transferência junto ao município, cadastrando vendedores e compradores, 
redigindo termo de transferência; entre outras.Arquivar projetos, plantas, alvarás, documentos, entre ou-
tros, seguindo padrões e normas preestabelecidos, com a finalidade de conservar estes documentos, bem 
como facilitar sua localização. Embargar a continuidade de obras que não estejam de acordo com as nor-
mas estabelecidas em lei. Atuar de acordo com os principio de qualidade e ética, visando o constante ali-
nhamento ao planejamento estratégico do município. 
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FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA I 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA:   
Os ocupantes do cargo têm como atribuições, os serviços de vigilância sanitária da Municipalidade inspe-
cionando estabelecimentos industriais, comerciais, hospitais, ambulatórios, matadouros, e outros, identifi-
car, combater focos de mosquito e outros nos terrenos baldios, valas, águas paradas e outros locais. 
DESCRIÇÃO ANALITICA:   
Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas 
de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos estabelecimentos de ven-
da de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de arma-
zenamento dos produtos oferecidos ao consumo; proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabri-
cam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos 
e das pessoas que manipulam os alimentos; colher amostras de gêneros alimentícios para análise em la-
boratório, quando for o caso; providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; 
providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam 
instalados em desacordo com a legislação em vigor; inspecionar hotéis, restaurantes, hospitais, estabele-
cimentos de ensino, entre outros, observando a higiene das instalações; inspecionar clubes de recreação, 
edificações particulares, controlando a qualidade da água de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar 
condições de saúde satisfatórias à comunidade; comunicar as infrações verificadas, propor a instauração 
de processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função; orientar o comércio e a 
indústria quanto às normas de higiene sanitária; elaborar relatórios das inspeções realizadas; executar ou-
tras atribuições afins. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Orientar professores e pais/responsáveis quanto à linguagem, fala e voz e audição, intervindo precoce-
mente;  
Atende às solicitações dos professores quando acharem necessário e avaliação de algum educando (sen-
do feita por meio de triagem);  Encaminhar o educando a profissionais especializados quando necessário; 
Realizar palestras aos professores e pais/responsáveis sobre temas relevantes para a educação dos edu-
candos. 
 
MEDICO GINECOLOGISTA 
Realizar consultas clínicas as usuárias; participar das atividades de grupos de gestantes para controle de 
patologias como hiper-tensos, diabéticos, entre outros;executar as ações de assistência integral a mulher; 
realizar consultas e procedimentos no ESF e no NASF, quando necessário, no domicílio; aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade Sanitária, por meio de um sistema de acompanha-
mento de referência; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; supervisionar os e-
ventuais componentes da família em tratamento domiciliar das gestantes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; acompanhar as gestantes consideradas em situação de 
risco; identificar e acompanhar as gestantes no pré-natal e no puerpério na Unidade Sanitária; realizar a-
ções educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as mulheres em ida-
de fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência; outras ações e atividades a-
fins. 
 
MEDICO PEDIATRA 
Realizar consultas clínicas aos usuários; participar das atividades de grupos de controle de patologias en-
tre outros; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adoles-
cente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos no ESF e no NASF, quando necessário, 
no domicílio; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; encaminhar aos serviços de maior comple-
xidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade Sanitária, por meio de um 
sistema de acompanhamento de referência; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementa-
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res; supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes acompa-
nhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos, especialmente crianças meno-
res de um ano, consideradas em situação de risco; realização de exames periódicos nas unidades de refe-
rência; outras ações e atividades afins. 
 
MEDICO PLANTONISTA 
Realizar consultas clinicas aos pacientes prestando  atendimento de Urgência e Emergência passíveis de 
tratamento a níveis de Pronto Atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda es-
pontânea, cuja origem á variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos 
mesmos; realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus re-
sultados, emitir diagnósticos,emitir atestado médico quando houver necessidade, prescrever tratamentos, 
orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recu-
perar a saúde do usuário; Fazer uso,quando necessário, de todos os recursos e equipamentos disponíveis 
na Unidade de saúde, parares suscitação de pacientes com parada cardio/respiratória; Realizar todos os 
procedimentos inerentes a profissão de médico, dentre eles: Estabilização de pacientes, suturas, curativos 
e outros; Encaminhar pacientes de risco ao serviços de maior complexidade para tratamento e ou interna-
ção hospitalar (caso indicado), contatar como hospital ,garantindo a continuidade da atenção médica ao 
paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte 
de pacientes críticos a nível inter municipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes 
nas ambulâncias,realizar atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; Fa-
zer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão, intensivista e de assistência 
pré-hospitalar. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento 
nas dependências da entidade até que outro profissional médico assuma ocaso; Preencher os documentos 
inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados so-
bre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como, outros determinados pela Secreta-
ria Municipal de Saúde; Dar apoio a atendimentos de urgência nos eventos externos, de responsabilidade 
da instituição; Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; Executar 
outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvi-
mento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado Obedecer ao Código de 
Ética Médica e outras ações e atividades afins. 
 
OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA 
Manobrar e operar a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou 
da pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; movimentar a lâmina da niveladora ou pá me-
cânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo se-
gundo as necessidades do trabalho; manobrar a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra 
solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra para outro lugar; executar a 
manutenção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos reparos, para mantê-la em boas condições 
de funcionamento. Podendo especializar-se em operar um tipo específico de máquina niveladora e ser de-
signado de acordo com a especialização. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras  e a-
inda  desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de compe-
tência. 
 
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 
Operar máquinas retroescavadeiras e  escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; o-
perar máquinas providas de pás de comando hidráulico; operar tratores providos de uma lâmina frontal 
côncavo de aço; operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida por autopro-
pulsão ou por reboque; operar máquina motorizada e provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar 
máquina pavimentadora, remove o solo e material orgânico bota-fora, drena solos e executa construção de 
aterros, realiza acabamento em pavimentos e crava estacas, efetuar a manutenção das máquinas abaste-
cendo-as, lubrificando-as, mantendo–as sempre limpas; e efetuando pequenos reparos e ainda  desempe-
nhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
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OPERADOR MAQUINA AGRÍCOLA 
Operar máquinas agrícolas, roçar, arar, gradear, semear, transportar materiais, sementes e produtos agrí-
colas, transportar aterros de pequena monta, efetuar ligeiros reparos quando necessários; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificante na máquina sob a sua responsabilidade; comunicar ao 
seu superior qualquer anomalia no funcionamento de máquina; participar das comissões em que for desig-
nado e atividades afins. 
 
OPERADOR MAQUINA RODOVIÁRIA 
Executar trabalhos de terraplanagem, escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos, para 
fins específicos; zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipa-mentos utilizados; provi-
denciar o abastecimento de combustível, água e lubrificante na máquina sob a sua responsabilidade; co-
municar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; participar das comissões em 
que for designado e atividades afins. 
 
PEDREIRO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Executar serviços de obras em geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações para orientar-se na escolha 
do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;executar, segundo desenhos e croquis, 
obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e/ou outros; trabalhar com qual-
quer tipo de argamassa à base de cal, cimento e outros materiais de construção; executar trabalhos de ali-
cerces; levantar paredes e rebocar; assentar e fazer restaurações de tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e 
outros materiais; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhan-
tes; operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e /ou outros; construir caixas d’água, sépticas, es-
gotos, tanques, etc.; zelar pela conservação das ferramentas de trabalho; desempenhar outras tarefas que, 
por suas características, se incluam na sua esfera de competência  que sejam correlatas ou determinadas 
pela hierarquia superior. 
 
PROCURADOR 
Representar judicial e extrajudicialmente o Município; Exercer as funções de representação judicial e extra-
judicial do Poder Executivo e da Administração Direta e Indireta(caso exista) em geral;Promover a cobran-
ça da dívida ativa do Município, em cooperação com a Secretaria de Finanças - Setor de Tributa-
ção;Promover as ações judiciais necessárias em defesa dos interesses do Município, elaborar representa-
ções sobre inconstitucionalidade de leis, por determinação do Prefeito Municipal;Patrocinar judicialmente 
as causas em que o Município de Matos Costa seja interessado como autor, réu ou interveniente (quando 
determinado); Preparar informações e acompanhar processos de mandado de segurança impetrados con-
tra ato do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Diretores da Administração Direta e Indireta(se 
houver); Preparar anteprojetos e projeto de leis, parecer sobre projetos de lei, decretos, portarias, contra-
tos, convênios, por solicitação do Prefeito, incluindo as respectivas justificativas;Emitir parecer sobre maté-
rias e processos administrativos submetidos a seu exame;Sugerir a adoção das medidas necessárias à 
adequação das leis e atos administrativos normativos às regras e princípios da Constituição Federal e Es-
tadual, bem como da Lei Orgânica do Município de Matos Costa/PR; Representar agentes públicos judicial 
e extrajudicialmente na defesa de atos administrativos, observados os seguintes requisitos: 
a) a natureza estritamente funcional dos atos praticados; 
b) que os atos tenham sido praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regula-
mentares e no interesse público. 
Promover ações regressivas contra ex-prefeitos, ex-secretários municipais, ex-dirigentes de entidades da 
Administração Direta e Indireta (se houver) e funcionários públicos municipais de qualquer categoria, de-
clarados culpados de causar lesão a direitos que o Município, ou outro réu, tenha sido judicialmente con-
denado a indenizar;Representar o Município de Matos Costa e os agentes públicos junto ao Tribunal de 



 

 
- 31 - 

  

Contas do Estado do Santa Catarina;Emitir pareceres em todos os processos licitatórios, em eventuais re-
cursos, elaborar ou opinar sobre a elaboração, por parte da Comissão Permanente de Licitação (CPL) de 
minutas-padrão de instrumentos convocatórios de licitações, contratos, convênios e outros atos jurídicos 
de relevância patrimonial;Exercer outras atividades afins ou que lhe forem conferidas por lei, delegação ou 
determinação do chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
 
PROFESSOR DE ARTES 
Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; contribuir para a qualidade do 
ensino e aprendizagem da Arte; trabalhar em equipe; ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico 
da Unidade Escolar; elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático 
a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; ministrar aulas, repassando aos 
alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos na formulação e implementação de 
projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos 
indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de 
avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; avaliar os 
educandos em seu desenvolvimento global; estabelecer estratégias de intervenção no processo de apren-
dizagem dos educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais adequadas; enca-
minhar diário de classe contendo freqüência, descrição das atividades, conteúdos desenvolvidos, concei-
tos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor de Escola ou Professor Coordenador Pedagógico da unida-
de escolar em que está lecionando; colaborar e participar na organização das atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com outros profissionais de en-
sino; participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; partici-
par integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-
aprendizagem; participar dos projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou renovação dos mé-
todos aplicados junto aos alunos da rede municipal de ensino; participar de projetos de conscientização 
das famílias pa-ra a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como freqüência escolar das crian-
ças do município; realizar pesquisas na área da educação; cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar 
defina como indispensável para que a mesma atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o 
processo de ensino-aprendizagem; solicitar a presença de outro profissional, sempre que houver necessi-
dade de ausentar-se da sala ou de distanciamento da turma, para que os alunos não fiquem sozinhos; e-
xecutar outras atribuições correlatas com o cargo solicitada pelos superiores. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; ministrar aula de acordo com o 
Projeto Pedagógico da Unidade Escolar; elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; ministrar 
aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos na formulação 
e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos 
literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar testes, provas e outros ins-
trumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 
adotados; avaliar os educandos em seu desenvolvimento global; estabelecer estratégias de intervenção no 
processo de aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 
adequadas; encaminhar diário de classe contendo freqüência, descrição das atividades, conteúdos desen-
volvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor de Escola ou Professor Coordenador Peda-
gógico da unidade escolar em que está lecionando; colaborar e participar na organização das atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com outros 
profissionais de ensino; participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando 
solicitado; participar integralmente dos períodos dedicados ao planeja-mento e à avaliação do processo 
ensino-aprendizagem; participar dos projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou renovação 
dos métodos aplicados junto aos alunos da rede municipal de ensino; participar de projetos de conscienti-
zação das famílias para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como freqüência escolar das 
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crianças do município; realizar pesquisas na área da educação; cumprir todas as tarefas que a Unidade 
Escolar defina como indispensável para que a mesma atinja seus fins educacionais ou como relevantes 
para o processo de ensino-aprendizagem;solicitar a presença de outro profissional, sempre que houver 
necessidade de ausentar-se da sala ou de distanciamento da turma, para que os alunos não fiquem sozi-
nhos; executar outras atribuições correlatas com o cargo solicitada pelos superiores. 
 
PSICÓLOGO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Reunir, interpretar, investigar e aplicar conhecimentos científicos relativos ao comportamento humano nas 
áreas de educação, trabalho, saúde mental e institucional, planejando e avaliando intervenções no campo 
profissional.  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Realizar atendimento psicológico através de entrevistas observando reações e comportamentos individu-
ais; 
Coordenar e/ou participar de grupos de trabalho e estudos com objetivo de desenvolver programas que 
vise à melhoria das condições de trabalho, preservação de saúde, concessão de benefícios e melhoria da 
qualidade de vida dos servidores e da municipalidade;Analisar a influência de fatores que atuam sobre o 
individuo, aplicando testes, participando de reuniões e utilizando outros métodos de verificação para o di-
agnóstico e tratamento a ser dispensado; 
Analisar e apresentar soluções no que tange à sua participação no processo técnico-administrativo; 
Estimular a elevação do nível de desempenho dos servidores;Dar orientações quanto às formas mais ade-
quadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do individuo;Planejar, co-
ordenar e controlar estudos na área de Recursos Humanos;Efetuar entrevistas de admissão e desligamen-
to relacionado a servidores, estagiários e bolsistas;Elaborar recrutamento e seleção de pessoal interno pa-
ra prover as necessidades do Município; 
Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal 
de teste e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal;Elaborar instrumen-
tos de avaliação funcional, entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo para a avaliação de desempe-
nho, clima organizacional e produtividade;Elaborar o perfil profissiográfico, plano de cargos e carreiras com 
avaliações dentro da carreira com instrumentos gerenciais;Avaliação e especificação de cargos, elabora-
ção, tabulação, resposta e analise de pesquisas salariais, classificação e encarreiramento de cargos e re-
muneração;Acompanhamento psico-funcional, remanejamento funcional e readaptação;Atuar na correção 
e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para estabelecer os padrões 
normais de comportamento;Participar de estudos interdisciplinares para mudança e/ou diagnostico de es-
truturas organizacional, definições de atribuições, analise quantitativa e qualitativa de trabalho e padrões 
de desempenho;Coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento de pesquisas e analises que visem à 
elaboração de estudos organizacionais;Planejar, coordenar e executar treinamentos específicos com abor-
dagens técnico-científicas inerentes ao desempenho do cargo;Levantar e coletar dados de acordo com as 
necessidades de treinamento do Município;Elaborar estudos voltados à eficiência de sua área de atuação, 
sobretudo no que se refere às atividades operacionais, através da automação, alterações de fluxo e outras 
melhorias, bem como manter sistemas de informações, substanciando estudos e decisões superiores; 
Participar de reuniões, grupos de trabalho e estudos de acordo com as determinações oriundas de instan-
cias superiores;Utilizar-se de ferramentas de informática para o bom desenvolvimento dos serviços teóri-
cos e técnicos inerentes ao seu cargo;Auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para o diag-
nóstico e tratamento de enfermidades; 
Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de pro-
gramas de apoio, pesquisando novas metodologias de trabalho;Executar outras atividades necessárias à 
consecução dos serviços técnicos a sua área de atuação. 
 


