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VALMIR LOCATELLI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com as disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal, do art. 89, IX, da Lei 

Orgânica do Município e Lº 25, de 12 de março de 2013 e demais legislação aplicável, torna público que se 
encontram abertas, no período de 21 de novembro de 2015 a 13 de dezembro de 2015, as inscrições para o 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015, destinado à formação de cadastro reserva para preenchimento 
de vagas em caráter temporário (ACT), em cargos do Poder Executivo Municipal, adiante identificados, o qual 
reger-se-á pela legislação citada, pelas normas disciplinadoras deste Edital e legislação vigente. 
 
As publicações oficiais relacionadas ao Processo Seletivo ocorrerão pela afixação no Mural de Publicações, na 
Prefeitura Municipal, com extratos publicados em jornal de circulação local e na internet, nos portais 
www.ioplan.com.br e www.lajeadogrande.sc.gov.br. 

CAPITULO I 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS 
1.1. Disposições preliminares: 
1.1.1. O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso II da Constituição Federal, 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município e demais Legislações Pertinentes. 
1.1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão de Acompanhamento 

do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC, e executado pela IOPLAN Instituto 
Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda., com sede na Rua São Lucas, nº120-E, Bairro Palmital, 
Chapeco-SC, Telefone (49) 3323-8630/9965-6773, http://www.ioplan.com.br. 

1.1.3. Os documentos exigidos pelas normas do presente edital deverão ser entregues, respeitados os 
prazos e condições editalícias, no endereço: Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC – Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo, Rua Vitória, 503 - Centro, CEP 89828-000, Telefone: 49-3355-
0012, atendimento nos dias úteis, das 08h30min às 11h30min, e das 13h30min às 17h00min. 

1.1.3.1. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações 
relativas ao Processo Seletivo serão feitas através de editais e publicados no site 
http://www.ioplan.com.br e http://www.lajeadogrande.sc.gov.br. 

1.1.4. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das 
condições estabelecidas neste edital. 

1.1.5. É de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no subitem 1.1.1. do edital e 
demais determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se de que possui todas as 
condições se pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o cargo por 
ocasião da nomeação/contratação se aprovado e convocado. 

1.1.6. O presente Processo Seletivo é válido pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por uma 
vez, por igual período, a critério da Administração Municipal de Lajeado Grande/SC. 

1.1.8. São condições para participação no presente Processo Seletivo: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 
de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal; 

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, 
estar quite também, com as obrigações do serviço militar; 

c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital; 
d) Possuir o nível de escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão e exigida para o 

cargo. 
1.1.9. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no 

edital no ato da investidura, sob pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
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1.1.10. Os candidatos que tenham concluído curso de graduação em data posterior ao mês de julho de 
2015, cujos diplomas não tenham sido disponibilizados pela instituição de ensino, poderão comprovar a 
habilitação com certidão emitida pela instituição de ensino respectiva declarando ter o candidato 
concluído todos os créditos exigidos, ter sido aprovado sem ressalvas o trabalho de monografia ou 
equivalente, bem como ter cumprido todas as demais exigências do curso. 

1.1.11. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas para os cargos de professor de pedagogia e 
professor de inglês, aos demais cargos somente 1(uma) etapa, de caráter unicamente classificatório: 
a) Primeira etapa: PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório para o candidato que zerar em uma das 

áreas da prova (Conhecimentos Gerais (Português, Matemática e Conhecimentos 
Gerais/Atualidades) e ou Conhecimentos Específicos).  

b) Segunda etapa: PROVA DE TÍTULOS, de caráter unicamente classificatório para os cargos de 
professor pedagogia e professor de inglês. 

1.2 Cargos, vagas, carga horária, remuneração e habilitação: 
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que 

disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada neste edital, de acordo com o cargo a que 
pretendem concorrer com as seguintes especificações: 

Descrição dos Cargos Vagas 
Carga 

Horária 
Vencimento 

R$ 
Habilitação/ Escolaridade 

TAXA 
INSCRIÇÃO 

Professor Pedagogia 05+CR* 20h R$ 1.235,29  
Nível Superior - Licenciatura de Graduação 
Plena em Pedagogia 

R$ 50,00 

Professor de Inglês CR* 20h R$ 1.235,29  
Nível Superior – Licenciatura de 
Graduação Plena em Letras 
Português/Inglês. 

R$ 50,00 

Odontólogo 01+CR* 40h R$4.604,63  
Nível superior em odontologia e referido 
registro no órgão competente. 

R$ 50,00 

Assistente Social 01+CR* 30h R$3.227,84 
Nível superior em Assistência Social e 
referido registro no órgão competente 

R$ 50,00 

*CR (Cadastro de Reserva) 

1.2.2. Cadastro de Reserva, é a seleção de candidatos para vagas que surgirem dentro do prazo de validade 
deste processo seletivo. 

CAPITULO II 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo somente serão efetuadas pela INTERNET, no período de 

21/11/2015 a 13/12/2015. 
2.1.1. Para inscrever-se o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a) Acessar o endereço eletrônico: www.ioplan.com.br; 
b) Ler e concordar com todas as disposições do presente edital; 
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e 

enviá-los via internet, seguindo as instruções; 
d) Imprimir o boleto Bancário (este é o comprovante de inscrição) referente à inscrição e efetuar o seu 

pagamento em qualquer agência bancária. 
2.2. A Prefeitura Municipal de Lajeado Grande e a IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria 

Ltda., não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas telefônicas ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a 
transferência de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo 
determinado. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL Nº 001/2015 

 

2.3. O pagamento da inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento, com o 
respectivo código de barras, disponível no endereço eletrônico www.ioplan.com.br. 

2.4. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

2.5. A inscrição somente será confirmada mediante confirmação bancária da quitação do respectivo boleto 
de pagamento até a data do respectivo vencimento. 

2.6. Será cancelada a inscrição e anulados os atos decorrentes, do candidato que prestar declarações 
falsas, inexatas ou que não satisfazer a todas as condições estabelecidas neste edital, mesmo que o 
candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

2.7. A inscrição não poderá ser feita pelo correio ou por meio de fac-símile. 
2.8. Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido. 
2.9. Não serão aceitos pedidos de alterações de dados informados quando da inscrição, a não ser a 

comunicação de novo endereço que deverá ser feita até o último dia de inscrições na IOPLAN, e após 
esse período, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC. 

2.10. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 cargo. Verificando-se mais de uma inscrição do 
mesmo candidato será considerada apenas a inscrição mais recente. 

2.11. O valor da taxa de inscrição conforme segue: 

HABILITAÇÃO/ESCOLARIDADE VALOR INSCRIÇÃO 

Nível Superior  R$ 50,00 

2.12. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do 
Processo Seletivo, qualquer que seja o motivo ensejado. 

2.13. Da isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição para os doadores de sangue: 
2.13.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97 (Doador de Sangue) poderá 

requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo. 
2.14. Equipara-se a doador de sangue, a pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, 

comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a doação. 
2.15. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá ser dirigido à Comissão de 

Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande, e entregue 
pessoalmente ou por procurador no endereço constante no subitem 1.1.3, até o dia 08/12/2015 
modelo de requerimento ANEXO III, juntamente com os seguintes documentos: 

a) Cópia do boleto bancário (requerimento de inscrição); 
b) Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo Município, de 

que o candidato é doador de sangue, relacionando o número e a data em que foram realizadas as 
doações, sendo que não poderá ser inferior a 03 (três) doações anuais. 

c) No caso o subitem 2.14, documento específico que comprove que o candidato integre a Associação 
de doadores de Sangue legalmente constituída e que contribua para estimular de forma direta e 
indireta a doação, relacionando, minunciosamente as atividades desenvolvidas pelo candidato. 

2.16. A Comissão de Acompanhamento avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão no mural 
público do município e no site da empresa executora do certame, até o dia 10/12/2015 não sendo 
encaminhada resposta individual ao candidato, salvo se solicitado. 

2.17. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos 
poderão participar do presente Processo Seletivo desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição 
até a data de vencimento do boleto bancário. 

2.18. Do requerimento de condições especiais. 
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2.19. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 
provas deverá solicitá-lo, por escrito, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário, quais os 
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). 

2.20. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, desde que solicitados no ato da inscrição. 

2.21. Os candidatos que solicitarem condições especiais serão comunicados através de aviso publicado no 
endereço eletrônico do Processo Seletivo, www.ioplan.com.br, do deferimento ou não do pedido. 

2.22. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá chegar ao 
local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e dirigir-se à Coordenação, com 
acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade do lactente. Nos horários 
necessários a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo 
que o tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata. 

CAPITULO III 
3. DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
3.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais amparadas na legislação vigente (Lei Estadual 

nº12870, de 12 de janeiro de 2004 e Decreto Estadual nº 2874. De 15 de dezembro de 2009) poderão, 
nos termos do edital, concorrer as vagas correspondentes a 5% do total do total das vagas ofertadas, 
exclusivamente para cargos que ofereçam mais de 1 (uma) vaga. Havendo somente 1 (uma) vaga para 
determinado cargo, esta será disputada em igualdade de condições entre os concorrentes, sendo que 
os portadores de necessidades especiais não serão privilegiados na nomeação/contratação. 

3.1.1. Considerando tratar-se teste seletivo com cadastro reserva, será convocado 1 (um) candidato 
inscrito para as vagas reservadas aos deficientes a cada 19 (dezenove) candidatos inscritos para as 
vagas de livre concorrência. 

3.1.2. O percentual de vagas referidas no subitem 3.1. será computado com arredondamento das frações 
dos percentuais para o número inteiro imediatamente superior. 

3.2. O candidato portador de necessidade especial física que desejar concorrer às vagas definidas no item 
1.2. deverá preencher requerimento ANEXO VI, no ato da inscrição, declara-se portador de 
necessidades especiais e anexar laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a 
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência e protocolar/encaminhar os 
documentos para endereço constante no subitem 1.1.3. até a data limite final das inscrições, após esse 
período, será considerado como candidato a livre concorrência. Se aprovado no Processo Seletivo, 
deverá submeter-se à perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura 
Municipal de Lajeado Grande /SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador 
de necessidades especiais ou não, e sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a 
necessidade especial (deficiência) de que é portador realmente o habilita a ocupar uma das vagas 
reservadas (Constituição Federal, art. 37, VIII). 

3.2.1. Para cumprimento do exigido no item 3.2., não serão considerados resultados de exames e/ou 
outros documentos diferentes dos descritos naquele item. 

3.2.2. O candidato que for considerado portador de limitação ou deficiência, após ou concomitante a 
perícia contida no item 3.2, será submetido à mesma junta médica, podendo esta se servir de parecer 
de outros profissionais e especialidades, para avaliação e certificação da real condição de 
adaptabilidade do candidato ao exercício das funções do cargo, considerando os critérios legais de 
segurança no trabalho, eficiência do serviço público e mínima oneração do Município para adaptar 
equipamentos e meios de comunicação. Concluindo a perícia que a deficiência impede o candidato ao 
exercício do cargo, o mesmo será desclassificado. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL Nº 001/2015 

 

3.3. O Candidato portador de necessidades especiais que no ato da realização da inscrição não apresentar 
o documento exigido no item 3.2 (laudo médico), ou apresentar documento com dados insuficientes 
terá sua inscrição indeferida como concorrente inscrito nessa condição. 

3.4. O candidato portador de necessidades especiais que tiver sua inscrição indeferida nos termos do item 
3.3, não será excluído do Processo Seletivo, passando, automaticamente, a figurar como candidato não 
portador de necessidades especiais. 

3.5. A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições. 

3.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, se classificado, 
além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte. 

3.7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais que não forem providas por falta de 
candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

3.8. O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as condições dispostas em lei, participará 
do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao 
conteúdo da prova escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como, ao horário, ao local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

3.9. Caso o candidato portador de necessidades especiais após a aprovação seja considerado inapto para o 
exercício das atribuições do cargo público, não será nomeado/contratado e será convocado o 
candidato da mesma condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação. 

CAPITULO IV 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela 

autoridade competente após o encerramento das inscrições. 
4.2. O ato de homologação das inscrições deferidas e a relação das inscrições indeferidas serão publicadas 

em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC e endereço 
eletrônico da empresa organizadora do certame (www.ioplan.com.br). 

CAPITULO V 
5. DAS PROVAS 
5.1. Primeira Etapa - Da prova escrita. 
5.1.1. A prova escrita objetiva será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo que irão 

concorrer ou de qualquer outra condição. 
5.1.2. A prova escrita será aplicada no dia 19/12/2015 na Escola Municipal Irmã Blandina Assis, Rua 

Amazonas, 415, Centro, Lajeado Grande/SC. 
5.1.2.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h30min. 
5.1.2.2. O fechamento dos portões será às 08h59min sendo que a partir deste horário não será mais 

permitido a entrada de candidatos, sob qualquer alegação. 
5.1.2.3. A prova terá início às 09h:00 e término às 12h:00. 
5.1.2.4. A relação de ensalamento para a realização das provas será publicada após a homologação das 

inscrições no site www.ioplan.com.br. 
5.1.3. A prova escrita será realizada em uma única etapa, terá a duração de 03 (três) horas, incluído o 

tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA e será composta de questões objetivas com 4 
(quatro) alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente uma será a correta e deverá 
ser assinalada conforme instruções que constarão no CARTÃO-RESPOSTA. 

5.1.4. As questões da prova escrita versarão sobre questões de conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos, conforme item 5.1.5. 

http://www.ioplan.com.br/
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5.1.4.1. A prova escrita será composta de 30 (trinta) questões. 
5.1.5. À prova escrita será atribuída nota de acordo com a tabela abaixo: 

CARGO DISCIPLINAS (PROVA OBJETIVA) Nº de 
Questão 

Peso por 
Questão 

PESO 
TOTAL 

Para todos os Cargos de 
Nível Superior 
HABILITADOS 

Conhecimentos Gerais 
- Português 
- Matemática  
- Conhecimentos Gerais/atualidades 
Conhecimentos Específicos 
- Conhecimentos específicos 

 
08 
05 
05 

 
12 

 
0,30 
0,28 
0,28 

 
0,40 

 
2,40 
1,40 
1,40 

 
4,80 

TOTAIS 30  10,00 

5.1.6. Os conteúdos programáticos mínimos sugeridos sobre os quais versarão as questões da prova escrita 
estão publicados no ANEXO II. 

5.1.7. Normas para a realização da prova escrita: 
5.1.7.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas no horário e 

data estabelecidos pelo Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para 
o início das provas, munidos de documento de identificação original (com fotografia). 

5.1.7.1.1. Recomenda-se aos candidatos que tenham consigo no dia da realização da prova o Comprovante 
de Inscrição (boleto bancário), o qual servirá para solucionar qualquer pendência. 

5.1.7.2. A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso do 
candidato ao local de prova. 

5.1.7.3. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar 
após o horário determinado no item 5.1.2.2 (08h59min), mesmo que o início da prova tenha sido 
postergado por motivo de força maior. 

5.1.7.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; 
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação(somente o modelo novo e com foto). 

5.1.7.5. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da data da realização da 
prova do Processo Seletivo. 

5.1.7.6. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

5.1.7.8. Para a realização da prova escrita o candidato receberá um caderno de questões e um CARTÃO-
RESPOSTA. 

5.1.7.9. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões 
corresponde ao cargo do qual se inscreveu e se está impresso sem falhas ou defeitos que possam 
comprometer a resolução da prova, bem como ler as instruções relacionadas a marcação das respostas. 

5.1.7.10. As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o CARTÃO-RESPOSTA, 
conforme as instruções constantes na capa do caderno de provas, devendo o candidato utilizar apenas 
caneta esferográfica nas cores azul ou preta. 

5.1.7.11. O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído por erro do candidato. 
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5.1.7.12. O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital, não sendo 
permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o candidato tenha 
solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal 
designado pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

5.1.7.13. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no CARTÃO-RESPOSTA. 

5.1.7.13.1. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova escrita 
que estiver em desacordo com este Edital e com o CARTÃO-RESPOSTA, tais como: cuja resposta não 
coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, campo de 
marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver assinalada no CARTÃO-RESPOSTA. 

5.1.7.14. A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no CARTÃO-RESPOSTA e não terão 
validade, quaisquer anotações feitas no caderno de questões. 

5.1.7.15. Ao terminar a prova o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o caderno de 
questões e CARTÃO-RESPOSTA. 

5.1.7.16. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita/objetiva após transcorrido, no mínimo, 
1(uma) hora do seu início. 

5.1.7.17. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua 
realização, acompanhado de um fiscal. 

5.1.7.18. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude de afastamento de candidato da sala de prova. 

5.1.7.19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão entregar a prova e o CARTÃO-RESPOSTA 
ao mesmo tempo, e retirarem-se do local, após assinarem, juntamente com os fiscais de sala, o verso 
de todos os CARTÃO-RESPOSTA, a lista de presença e a Ata, na qual constará as ocorrências relativas à 
prova, tais como: candidatos faltantes, CARTÃO-RESPOSTA rasurados ou com questões não assinaladas, 
etc. 

5.1.7.20. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. 

5.1.7.21. O caderno de provas será publicado no dia seguinte da data de realização das provas no site da 
empresa organizadora do certame. 

5.1.7.22. A Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC e a empresa organizadora do certame, não 
assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos 
candidatos, quando da realização da prova escrita. 

5.1.8. Materiais permitidos no local de prova: 
5.1.8.1. O candidato pode ter no local de prova, unicamente: 

a) Documento de identificação; 
b) Cópia do Requerimento de Inscrição (boleto bancário); 
c) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta; 
d) Lápis preto e borracha; 
e) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta ou 

rótulo. 
5.1.8.2. Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não permitido. 

Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais 
da sala antes do início da prova. 

5.1.8.3. A Prefeitura Municipal de Lajeado Grande e a empresa IOPLAN não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova. 
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5.1.9. É vedado durante a realização das provas: 
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos; 
b) Fumar; 
c) Comunicação entre os candidatos; 
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, etc); 
e) Porte ou uso de qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, 

calculadora, máquina fotográfica, etc. 
5.1.9.1. Durante a realização da prova, a simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer 

material, equipamento, objeto não permitido, configura violação às normas do edital e implica na 
exclusão do candidato do certame, sendo atribuída nota zero à prova. 

5.2. Segunda Etapa - Da Prova de Títulos. 
5.2.1. A Prova de Títulos constitui-se pela análise e pontuação de certificados e ou diplomas de curso de 

pós-graduação, aperfeiçoamento ou atualização apresentados pelos candidatos. 
5.2.2. Poderão participar da prova com valoração de Títulos os candidatos HABILITADOS inscritos no 

Processo Seletivo para os cargos de Professores tão somente. 
5.2.3. Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar, imediatamente após a prova escrita, 

no mesmo endereço da realização da prova escrita - Sala de Coordenação, cópia fotostática (Xerox) 
somente dos títulos de aperfeiçoamento/atualização ou pós-graduação acompanhado do histórico 
escolar (se for o caso), organizados em uma pasta ou grampeados na seguinte ordem: 

a) Requerimento anexo ao presente edital ANEXO IV devidamente preenchido e assinado; 
b) Cópias xerográficas dos documentos comprobatórios dos cursos de aperfeiçoamento/ atualização na 

ordem em que foram elencados no requerimento de que trata o item “a”; 
c) Cópia xerográfica do documento comprobatório do curso pós-graduação (especialização, mestrado 

ou doutorado). 
5.2.4. O candidato declara, no requerimento ANEXO IV que os documentos apresentados são cópias fiéis 

dos originais e que quando solicitado deverá apresentar os originais, ciente de que a constatação de 
qualquer irregularidade implicará na exclusão do candidato do concurso, sem prejuízo das sanções 
legais. 

5.2.5. Os títulos não serão avaliados e computados no momento da entrega, o responsável pelo protocolo 
receberá os títulos que posteriormente serão avaliados pela Banca Examinadora do Processo Seletivo. 
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5.2.6. Os títulos apresentados serão pontuados de forma cumulada conforme tabela abaixo: 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO 

TITULOS PONTUAÇÃO 
Cursos de aperfeiçoamento, capacitação e/ou atualização na disciplina para a qual se 
inscreveu ou na área de Educação, emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, 
Conselho Estadual de Educação ou Secretaria Estadual de Educação, realizados no período de 
2013, 2014 e 2015 

 Serão considerados os cursos com duração mínima de 20 horas; 

 Será computado 0,10 (dez centésimos de ponto) para cada 20 (vinte) horas de curso, 
observadas as disposições do subitem “5.2.17.” deste Edital.  

OBS: certificados com horas inferiores a 20h não conta pontos.  

1,00 

Pontuação máxima atribuída aos certificados de cursos de aperfeiçoamento, capacitação/e ou atualização: 1,00. 
Obs: Se houver um certificado de 200 horas ou mais, baste apresentar este para considerar a pontuação máxima 
de 1,00 pontos. 

CERTIFICADOS OU DIPLOMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Diploma ou certificado de curso de pós-graduação, acompanhado do histórico escolar, em 
nível de Especialização Lato Sensu, na disciplina/área, para a qual se inscreveu ou em 
educação. 

1,00 

Diploma ou certificado de curso de pós-graduação, acompanhado do histórico escolar, em 
nível de Mestrado, na disciplina/área, para a qual se inscreveu ou em educação. 

2,00 

Diploma ou certificado de curso de pós-graduação, acompanhado do histórico escolar, em 
nível de Doutorado, na disciplina/área, para a qual se inscreveu ou em educação. 

3,00 

Pontuação máxima atribuída aos diplomas ou certificados de cursos pós-graduação: 2,00 

5.2.7. O máximo de pontos obtidos na prova de títulos será “7,00 pontos”. 
5.2.8. Caso o candidato apresente títulos em número maior do máximo admitido (7 pontos) não serão 

considerados os títulos excedentes. 
5.2.9. Não serão pontuados os títulos que constituírem requisito básico para o exercício do cargo. 
5.2.10. Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação”. 
5.2.11. A nota da Prova de Títulos será o número de pontos obtidos segundo a tabela acima, do item 5.2.6. 
5.2.12. A nota da prova de títulos será somada à da prova escrita para apuração da nota final do candidato. 
5.2.13. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei, e se 

redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados por tradução feita por tradutor oficial. 
5.2.14. Não serão pontuados os títulos apresentados em número excedente ao previsto no edital. 
5.2.15. Não serão pontuadas certidões, atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam 

certificados ou diplomas emitidos na forma da lei e de acordo com as normas do edital. 
5.2.16. A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato sendo que os títulos poderão ser validados ou 

recusados conforme especificação no presente Edital. 
5.2.17. Os certificados ou atestados relativos aos cursos de capacitação ou atualização profissional, 

somente serão considerados se emitidos por órgãos públicos ou instituições educacionais reconhecidas 
e legalmente constituídas, nos quais constar o conteúdo, a respectiva carga horária por tema abordado 
e estiverem diretamente relacionados à área de atuação do candidato. 

CAPITULO VI 
6. MÉDIA FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
6.1. A Nota Final obedecerá à fórmula abaixo indicada: 
6.1.1. Nota Final: Será a soma do número de acertos, multiplicado pelo peso das questões atribuído às 

áreas de conhecimento. Para os cargos de professores, será somado a Nota Final, a pontuação obtida 
na prova de títulos. 
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6.2. A lista final de classificação do Processo Seletivo apresentará todos os candidatos classificados, por 
cargo, na ordem decrescente, da(s) nota(s) obtida(s). 

6.3. Ocorrendo empate na nota final será aplicado para o desempate, o disposto no parágrafo único do 
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos 
termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 

6.4. Para os candidatos não amparados no item anterior, o desempate será conforme abaixo: 
a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) Maior número de acertos nas questões de Português; 
c) Maior número de acertos nas questões de Matemática; 
d) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades; 
e) Tiver Maior Idade contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova 

escrita; 
f) Tiver maior número de dependentes. 

CAPITULO VII 
7. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS 
7.1. O gabarito provisório será divulgado no dia 20/12/2015 no site da empresa organizadora do certame 

www.ioplan.com.br. 
7.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso 

administrativo. 

CAPITULO VIII 
8. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS 
8.1. Caberão recursos do indeferimento da inscrição, conteúdo das provas escritas e gabarito provisório, do 

resultado da prova de títulos, e do resultado final, que deverão ser interpostos até às 17:00horas do 
segundo dia útil, ou seja, 2(dois) dias (exceto para indeferimento de inscrição que é de 1(um) dia), 
subsequente à publicação no sitio www.ioplan.com.br, dos resultados contra os quais deseja o 
candidato recorrer. 

8.1.1. Os recursos interpostos em face das provas e dos gabaritos deverão ser apresentados por petição à 
Comissão Municipal do Processo Seletivo, protocolados na Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC, 
que serão processados de acordo com as normas do Direito Administrativo. Na petição, o candidato 
deverá identificar o cargo em disputa e a(s) questão(ões) contraditada(s), além da fundamentação e 
justificativa das razões do recurso. 

8.1.2. Os recursos interpostos em face dos resultados do Processo Seletivo (do resultado da prova escrita 
ou do resultado final) serão apresentados por petição à Comissão Municipal do Concurso Público, 
protocolados na Prefeitura Municipal de Lajeado Grande/SC, os quais serão processados, de forma 
objetiva, de acordo com as normas de Direito Administrativo. Na petição deverá constar a identificação 
nominal do recorrente, o número de inscrição e do documento de identidade informado pelo 
candidato no ato de sua inscrição e o cargo a que está concorrendo, além da fundamentação e 
justificativa(s) do recurso. 

8.1.3. Os recursos, uma vez protocolados na Prefeitura Municipal, serão imediatamente encaminhados à 
IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. para análise e manifestação acerca do 
arguido. 

8.1.4. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não serão conhecidos e 
os inconsistentes não serão providos. 

8.1.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão apreciados pela 
Banca Examinadora da empresa executora do Processo Seletivo. 
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8.1.6. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados por fax, correio eletrônico, ou qualquer outra 
forma diferente dos procedimentos especificados no edital. 

8.1.7. O resultado do julgamento dos recursos será publicado após o término do prazo para a apresentação 
dos mesmos, no site da empresa executora do Processo Seletivo www.ioplan.com.br. 

8.1.8. A íntegra da decisão do recurso exarada pela banca examinadora será enviada ao candidato por e-
mail ou para outro endereço válido informado no formulário de inscrição. 

8.1.9. A questão anulada será considerada como respondida corretamente para todos os candidatos, do 
referido Cargo, independente de terem recorrido. 

8.1.10. Se houver alteração do gabarito provisório, por força de impugnações ou recursos considerados 
procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as 
alterações efetuadas pela Banca Examinadora. 

8.1.11. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade 
de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, 
independente de vigência de prazo. 

8.1.12. A decisão exarada nos recursos pela Banca Examinadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
8.1.13. Admitido o recurso, decidir-se-á pela reforma ou manutenção do ato recorrido, determinando sua 

publicação. 

CAPITULO IX 
9. DO PROVIMENTO 
9.1. A nomeação é de competência do Prefeito Municipal, segundo interesse e conveniência da 

Administração Municipal. 
9.2. O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos e a 

contratação se dará sob o regime estatutário, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos 
termos da Legislação Municipal Vigente. 

9.2.1. A chamada dos candidatos será feita obedecendo a ordem de classificação, até o preenchimento das 
vagas existentes, voltando ao início da lista quando do surgimento de novas vagas. 

9.2.1.1. Havendo a necessidade, a Secretaria de Educação procederá o remanejamento do quadro dos 
professores antes de convocar o próximo classificado. 

9.3. O candidato será investido no cargo se atender às seguintes exigências: 
a) nacionalidade brasileira; 
b) o gozo dos direitos políticos; 
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
e) nível de escolaridade, formação e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo; 
f) aptidão física e mental; 
g) condição de estrangeiro, conforme for estabelecido em Lei Federal; e 
h) comprovação de inexistência de condenação criminal. 

9.4. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse. 
9.5. A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados 

posteriormente ao provimento, ocasionarão sua exoneração/demissão. 
9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço no Departamento de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Lajeado Grande/SC. 
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CAPITULO X 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. As publicações sobre o Processo Seletivo serão afixadas no Mural Público da Prefeitura Municipal de 

Lajeado Grande e no endereço eletrônico da empresa executora www.ioplan.com.br. 
10.2. Decorrido o prazo da homologação do Processo Seletivo, a empresa contratada entregará ao 

Município todos os registros escritos originais gerados no certame (fichas de inscrição, cadernos de 
questões da prova escrita, listas de presença, atas de ocorrências por sala, recursos e respostas da 
banca examinadora) exceto os CARTÕES-RESPOSTAS. 

10.3. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da Comarca 
de Xaxim/SC. 

10.4. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do 
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande em conjunto com a empresa contratada 
pela execução do mesmo – IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. 

10.5. Fica delegada competência à empresa IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. 
para: receber, deferir, indeferir e homologar as inscrições; publicar o documento da homologação das 
inscrições; elaborar, aplicar, corrigir e avaliar as provas, escrita e de títulos, apreciar os recursos 
previstos no item 8. deste Edital; apresentar o relatório final com a classificação dos candidatos e 
prestar informações sobre o Processo Seletivo. 

10.6. É de competência do Prefeito Municipal de Lajeado Grande a homologação do resultado final do 
Processo Seletivo. 

10.7. O Prefeito Municipal poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Processo 
Seletivo, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações. 

10.8. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo de Lajeado Grande e da empresa IOPLAN. 

10.9. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:  
- Anexo I. Atribuições dos cargos; 
- Anexo II. Conteúdo programático; 
- Anexo III. Requerimento pedido de isenção de taxa de inscrição; 
- Anexo IV. Requerimento prova de títulos; 
- Anexo V. Cronograma previsto (sujeito a alterações). 
- Anexo VI. Requerimento - Pessoa com Deficiência. 
 
Lajeado Grande (SC) 20 de novembro de 2015. 
 
 
 
                                                           ________________________________ 

VALMIR LOCATELLI 
Prefeito Municipal 
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  ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1.1. PROFESSOR PEDAGOGIA: EXERCER AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO, COM INSTRUÇÃO A ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 

1.2. PROFESSOR DE INGLÊS: EXERCER AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO, COM INSTRUÇÃO A ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 

1.3. ODONTÓLOGO: ATENDIMENTO GERAL, SEGUNDO A ESPECIALIDADE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS, CONVENIADOS COM O GOVERNO DA UNIÃO OU DO ESTADO, SEGUNDO NORMAS 
ESPECÍFICAS EDITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

1.4. ASSISTENTE SOCIAL: ATENDIMENTO GERAL, SEGUNDO A ESPECIALIDADE, PARA ATENDER ÀS AÇÕES BÁSICAS DO 
MUNICÍPIO, SEGUNDO NORMAS ESPECÍFICAS EDITADAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E 
DEMAIS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS. 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
1.1. PORTUGUÊS - CARGO: TODOS OS CARGOS 
Conteúdos: 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Morfologia, Fonética e Fonologia, Ortografia, classe 
estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, substantivo, adjetivo, 
pronome, verbos, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, 
predicado, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, sintaxe, figuras de sintaxe, concordância, figuras de 
linguagem, noções de versificação, literatura brasileira; Gêneros literários e discursivos; Emprego de pronomes. Uso dos 
Porquês. 
 
1.2. MATEMÁTICA – CARGO: TODOS OS CARGOS 
Conteúdos: 
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas, múltiplos, resolução de 
problemas, regras de três simples e composta, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre 
seguimentos, semelhança de figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números 
primos, medidas de tempo, polígonos, frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros 
simples e compostos, medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, 
geometria, geometria analítica, equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão 
Aritmética e Progressão Geométrica. 
 
1.3. CONHECIMENTOS GERAIS\ATUALIDADES - CARGO: TODOS OS CARGOS 
Conteúdos: 
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, dados 
históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. Estado de Santa Catarina: 
colonização, formação cultural, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, espaços geográficos, catarinenses 
ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. João VI. Período 
Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: 
Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas, aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos 
climáticos, bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, 
Símbolos Nacionais e Estaduais. Infraestrutura social: Habitação e emprego, saúde, justiça e segurança pública brasileira. 
Atualidades: Assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambienta, saúde e cultura, esportes. Inovações 
tecnológicas e científicas, do Brasil e do Mundo. 
 
2. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
2.1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Conteúdos: 
Conhecimentos profissionais relacionados a atuação do Assistente Social nas atividades educacionais, tanto na assistência 
aos alunos, aos professores, à questões que demandem sua participação profissional na vida familiar de alunos para 
garantir a frequência e permanência destes na escola; implantação do Serviço Social dentro das escolas públicas 
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municipais, com o objetivo de minimizar tensões sociais, com ações socioeducativas, palestras sobre os direitos sociais, 
cumprimento das normas contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente que guardam relação ou fazem 
referência à educação; conhecimentos relacionados à importância da integração e formas de ação integrativa de equipes 
multidisciplinares e multiprofissionais, nas respectivas áreas de atuação; conhecimentos básicos da legislação inerente aos 
serviços de assistência social na Administração Municipal, conforme consta da Constituição Federal (art. 203 a 204 e art. 
226 a 230), na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, outra 
legislação federal e na legislação municipal específica para a assistência social, inclusive da Lei Orgânica do Município 
(disposições relacionadas à assistência social geral, comunitária, família, idosos, crianças e adolescentes, portadores de 
necessidades especiais “deficientes”); atuação dos conselhos municipais cuja instituição e atribuições sejam voltadas à 
atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto aos idosos, às crianças; 
conhecimentos das estruturas públicas de assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; ; normas, objetivos e operacionalização do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Programas públicos de Assistência (inclusive suas normas legais e 
regulamentares), dentre eles, o Programa de Transferência de Renda (Bolsa Família e Outros); Programa de Atenção 
Integral à Família; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN 
(Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006); atividades possíveis de execução junto às comunidades, objetivando 
melhorias de qualidade de vida dos indivíduos, conhecimentos sobre normas de operacionalização e programas do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS; programa bolsa família e cadastro único no SUAS; ação do profissional de serviço social 
nas políticas públicas (principalmente municiais ou a cargo dos Municípios) de assistência social; Benefício de Prestação 
Continuada (BPC); Código de Ética e normas que regulamentam o exercício profissional; conhecimentos sobre regras e 
relacionamento interpessoal e social no ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores 
públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
 
2.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO: ODONTÓLOGO 
Conteúdos: 
Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais. 
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e tumores de origem 
odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e micóticas. Disseminação das infecções 
bucais. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças metabólicas. Doenças do 
periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. 
Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos 
dentários. Radiologia. Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores 
com resinas compostas. Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões não cariosas. 
Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. Facetas 
de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. Restaurações em dentes fraturados. Materiais 
odontológicos. Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração. 
Amálgama dental. Cimentos odontológicos. Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e 
plano de tratamento em clínica odontológica infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes 
decíduos. Terapia endodôntica em dentes decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo 
em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. 
Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. Controle 
da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social. Organização dos serviços de saúde no Brasil. 
Pacto pela Saúde. Planejamento, programação e Gestão em saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política 
Nacional de Humanização. Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Promoção de Saúde. Sistema de 
referência e contra referência. Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em 
saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos. Noções sobre 
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Políticas de Saúde. Financiamento do SUS. Determinantes e Condicionantes da Saúde-doença. Noções sobre os principais 
Sistemas de Informação em Saúde - SIM, SINAN, SINASC, SIAB, SAI-SUS,SIH-SUS. Programa de Saúde da Família. 
Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público 
municipal. 
 
2.3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO: PROFESSOR PEDAGOGIA 
Conteúdos: 
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico do planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; Processos de 
Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de 
aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x 
Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da aprendizagem: conceitos e 
procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das 
Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria 
Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; 
Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e 
valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da 
oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua singularidade na educação 
básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no 
processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes 
históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e 
ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. 
Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público 
municipal. 
 
2.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
Conteúdos: 
I - GRAMÁTICA: Fonética - Vogais e Consoantes (Classificação); Divisão de Silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; 
Emprego do Hífen; Estrutura e Formação das Palavras; Classe das Palavras - Emprego e Flexão; Categorias Gramaticais 
Invariáveis - Classificação e Emprego; Sintaxe: Frase, Oração e Período; Termos da Oração; Coordenação e Subordinação 
das Orações; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Emprego da Crase; Emprego do "Que" e do "Se"; 
Pontuação; Figuras e Vícios de Linguagem. II - LITERATURA: Figura de Estilo. Gêneros Literários. Escolas Literárias Brasileiras 
- Classificação, Periodicidade e Características. Produção Literária Contemporânea. III - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 
Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa. Leitura e interpretação de textos autênticos da língua inglesa tais 
como: jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras: processos de derivação e composição de vocábulos; 
Antônimos, sinônimos, falsos cognatos; Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância); 
Pronomes (classificação, uso, concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios 
(classificação, uso, posição na sentença); Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); 
Preposições (uso, classificação, combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e 
complexa; Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 
público municipal. 
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ANEXO III  

REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO  

Para  

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

 

Eu _____________________________________________________________ portador do documento de identidade nº 
___________________________, inscrição nº_______, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Processo Seletivo, 
Edital nº 005/2015. Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97.  

 

Lajeado Grande (SC)___________________________________________  

 

 

___________________________________________  

CANDIDATO (A)  

Documentos anexos:  

1:_______________________________  

2:_______________________________  

3._______________________________ 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS 

1ª VIA – EMPRESA 
Candidato (a):_____________________________________________________________________________ 
Nº inscrição ____________________________ Nº CPF____________________________________________ 
Cargo____________________________________________________________________________________ 
Através do presente venho requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados que declaro serem cópias autênticas 
dos documentos originais. 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO 
 Instituição Data da 

Conclusão 
Carga 

Horária 
Exclusivo 
IOPLAN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

   

 
CURSOS DE PÓS - GRADUAÇÃO 

 Instituição Data da 
Conclusão 

Carga 
Horária 

Exclusivo 
IOPLAN 

1     

2     

3     

TOTAL DE PONTOS   

 
Nº DE CÓPIAS ENTREGUES:_______________ 
 
Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado deverei apresentar os 
originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará em minha exclusão do concurso, sem prejuízo 
das sanções legais. 
 
 
Lajeado Grande (SC), em __________________________ de 2015. 
 
 
 

Responsável pelo recebimento  Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 
 
 

2ª VIA – CANDIDATO 
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Candidato (a):_____________________________________________________________________________ 
Nº inscrição ____________________________ Nº CPF____________________________________________ 
Cargo____________________________________________________________________________________ 
Através do presente venho requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados que declaro serem cópias autênticas 
dos documentos originais. 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO 
 Instituição Data da 

Conclusão 
Carga 

Horária 
Exclusivo 
IOPLAN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

   

 
CURSOS DE PÓS - GRADUAÇÃO 

 Instituição Data da 
Conclusão 

Carga 
Horária 

Exclusivo 
IOPLAN 

1     

2     

3     

TOTAL DE PONTOS   

 
Nº DE CÓPIAS ENTREGUES:_______________ 
 
Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado deverei apresentar os 
originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará em minha exclusão do concurso, sem prejuízo 
das sanções legais. 
 
 
Lajeado Grande (SC), em __________________________ de 2015. 
 
 
 

Responsável pelo recebimento  Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 001/2015 

 
ITEM ATIVIDADES DATA INICIAL DATA FINAL 

01 Publicação do edital 20/11/2015 sex  

02 Período de inscrição 21/11/2015 sab 13/12/2015 dom 

03 Data final para pagamento do boleto  14/12/2015 seg 

04 Publicação das inscrições deferidas e indeferidas  15/12/2015 ter 

05 Interposição de recurso em face do indeferimento 
de inscrições 

16/12/2015 qua 16/12/2015 qua 
 

06 Listagem das Inscrições Homologadas  17/12/2015 qui 

07 Listagem geral de ensalamento  18/12/2015 sex 

08 Data da Prova Escrita 

 19/12/2015 sáb 
 

início às 09h:00 e  
término às 12h:00 

09 Divulgação do Gabarito Provisório  20/12/2015 dom 

10 Divulgação das notas da prova de Títulos  21/12/2015 seg 

11 Interposição de recurso com relação às questões da 
prova, do gabarito e títulos 

21/12/2015 seg 22/12/2015 ter 

12 Divulgação do Gabarito Definitivo  24/12/2015 qui 

13 Publicação da Classificação Provisória da Prova 
Escrita + Títulos 

 28/12/2015 seg 

14 Interposição de recurso quanto a classificação 
provisória 

29/12/2015 ter 30/12/2015 qua 

15 Publicação da classificação final do processo seletivo  05/01/2016 ter 

16 Homologação do Resultado Final do Concurso A partir de 06/01/2016 qua 
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ANEXO VI 
REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 

Processo Seletivo: ___________ Entidade:__________________________________________  
 
Nome do candidato: ______________________________________________________________  
 
Nº da inscrição: _______________ Cargo: ___________________________________________  
 
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados 
abaixo, com base no laudo):  
 
Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________  
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: ___________  
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________  
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)  
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não. Em caso 
positivo, discriminar o tipo de prova necessário)  
 
(___) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
(___) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID. No caso de pedido de tempo adicional, é obrigatório PARECER 
justificando sua necessidade junto a esse requerimento.  
 
   ______________________, ____ de ______________________ de 2015. 

 
 

 
________________________________________________ 

Assinatura 

 
 


