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EDITAL Nº 001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO  
 
Abre inscrições e define normas para o concurso público 
destinado ao provimento de vagas de cargos efetivos e 
emprego público do Quadro Único de Pessoal da 
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Canoinhas, 
Santa Catarina e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar Concurso Público para provimento de vagas do 
quadro único de pessoal da administração direta do município de Canoinhas e que se regerá pelas 
normas estabelecidas neste edital e demais legislação vigente. 
 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto o Barriga Verde-IOBV, 
localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió, Estado de Santa Catarina, tel./fax 
(47) 3562-1598, endereço eletrônico www.iobv.org.br, e-mail concursos@iobv.com.br, sob a 
supervisão da Comissão Especial do Concurso Público nº 001/2014, nomeada pela Portaria nº 
874/2014. 
 
1.2 A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte 
cronograma: 
 

Evento Data Provável 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 17/12/14 a 13/01/15  

Isenção da Taxa de Inscrição, enviar requerimento via sedex/ar até 31/12/14 

Divulgação dos pedidos de isenção `05/01/15 

Recursos contra indeferimento do requerimento de isenção. 06 e 07/01/15 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  14/01/15 

Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo 
final para envio por sedex/AR do requerimento. 

13/01/15 

Prova de títulos, prazo final para protocolo ou envio por sedex de certificado 
de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) para pontuação 
de títulos dos cargos de Professor Sala AEE e Professor de Música; bem 
como para o envio do certificado de conclusão do magistério para o cargo de 
Monitor de Educação Especial. 

13/01/15 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 
de todos os candidatos. 

16/01/15 

Recursos contra indeferimento das inscrições 19 e 20/01/15 

Homologação das inscrições 23/01/15 

Locais das Provas divulgação dos locais de provas  02/02/15 

Divulgação da alocação dos candidatos por escola e por sala (ensalamento) Entre 02 e 06/02/15 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  08/02/15 

Gabarito Preliminar divulgação no site do Instituto O Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

09/02/15 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva 
escrita.  

10 e 11/02/15 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o 
Barriga Verde (www.iobv.org.br). 

18/02/15 

Classificação Preliminar  19/02/15 

http://www.iobv.com.br/
mailto:concursos@iobv.com.br
http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, 
de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a 
Realização do Concurso Público e da Comissão do Instituto o Barriga Verde, sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 

1.4. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de 
inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os demais atos do 
Concurso Público, serão publicados no sitio do Concurso Público na Internet: www.iobv.org.br.  
 
1.5. O Edital do concurso público também será publicado no site da Prefeitura de Canoinhas na 
Internet: http://www.pmc.sc.gov.br e no órgão oficial de imprensa (www.diariomunicipal.sc.gov.br), 
bem como afixado na sede da Prefeitura Municipal; e ainda, publicado, na forma de extrato, em jornal 
de circulação local e estadual.  

1.6. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame, atenderá os 
dispositivos da RE/598.099//STF, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, podendo ser convocados mais candidatos aprovados, se houver 
necessidade para o serviço público. 

1.7. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato de 
homologação do resultado final do concurso, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da 
Administração Municipal de Canoinhas – SC. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente concurso: 

a) A nacionalidade brasileira; 
b) O gozo dos direitos políticos; 
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) O nível de escolaridade exigido; 
e) A idade mínima de dezoito anos; 
f) Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de 

acordo com prévia inspeção médica oficial realizada na forma da lei. 
g) Aos aprovados e convocados para serem investidos nos cargos de Educador Social 

Masculino, Educador Social Feminino e Orientador Social, será aplicada avaliação psicológica 
por profissional habilitado, custeado pelo Município, visando atestar a plena condição mental 
do candidato para realizar as atribuições dos citados cargos; 

h) Idoneidade moral a ser comprovada mediante a apresentação de atestado de antecedentes 
emitido por órgão competente; 

i) Inexistência da incompatibilidade para o exercício de cargo público municipal;  
j) Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
k) Comprovar a formação exigida para o cargo e o registro profissional quando exigido. 
l) Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, comprovante de residência na área de 

atuação. 
m) Para os cargos de  
n) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei. 
 

2.2 Quando da nomeação, o candidato deverá apresentar fotocópias dos seguintes documentos, 
devidamente acompanhadas de original, quando for o caso: 

Recursos contra a classificação preliminar  20 e 23/02/15 

Classificação Final  25/02/15 

Homologação do Resultado Final Após 25/02/15 
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a) Certidão de Casamento ou Nascimento; 
b) Carteira de Identidade; 
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido pela Receita 
Federal do Brasil; 
d) Título de Eleitor; 
e) Certidão relativa à quitação eleitoral; 
f) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 
g) Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina; 
h) Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 
i) Certidão de Nascimento dos filhos; 
j) Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI 
e XVII do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e de que não recebe 
proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou exercício de função pública ou de 
regime próprio, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988; 
k) Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na 
forma disposta nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, informar o cargo, órgão ao qual pertence e carga horária; 
l) Declaração de bens; 
m) Conta corrente ativa em instituição financeira com agência instalada no Município de 
Canoinhas; 
n) Comprovante de residência atualizado; 
o) 01 (uma) fotografia 3x4, recente; 
p) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo 
disciplinar/penalidades disciplinares. 

 

3. DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 

3.1. Os candidatos nomeados nas vagas para cargo público estarão subordinados ao Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Canoinhas, Lei Municipal nº 2.305 de 03/07/1990 e 
suas alterações.   

3.2. Os candidatos nomeados nas vagas para emprego público serão regidos pela Lei Complementar 
Municipal nº 0015/2007, CLT e legislação correlata e sua remuneração não está vinculada aos 
salários previstos no quadro permanente de pessoal do Poder Público Municipal. 

3.3. A relação dos cargos com as exigência mínimas de formação, vencimento, carga horária, 
número de vagas, atribuições dos cargos, forma de contratação, fundamentação legal e outras 
informações constam nos anexos I e II  deste edital. 

3.4. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I, deverão ser comprovados quando 
da convocação do candidato para admissão. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em 
eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão 
a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais 
não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

4.2. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus 
dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 
classificação no presente concurso público. 
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4.3. A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 
no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

4.4. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, no 
período estabelecido no cronograma de atividades capítulo I deste edital. 

4.5.   Para efetivar a sua inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Ler atentamente o edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos 
para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital; 

b)  Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.br, em “concursos abertos” selecionar o 
município de CANOINHAS Edital 001/2014; 

c) Preencher o Requerimento de Inscrição; 
d) Conferir atentamente os dados informados e enviá-lo pela Internet, imprimindo uma cópia que 

deve ficar em seu poder; 
e) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas 

agências da Caixa Econômica Federal, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. 
f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

 
4.6 O valor da taxa de inscrição é de: 

a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 100,00 (cem reais); 
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 60,00 (sessenta reais); 
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental: R$ 40,00 (quarenta reais). 

4.7.  O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de 
pagamento disponível no endereço eletrônico www.iobv.org.br, impresso com o respectivo código 
de barras, até a data de vencimento constante no mesmo. 

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

4.8.   No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo 
endereço, na área restrita do candidato. 

4.9.   Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

4.10.   Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para 
assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e 
suas possíveis alterações. 

4.11.  A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o 
respectivo pagamento. 

4.12.  Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site 
do concurso, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da 
inscrição foi pago, podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 
 

4.13.  Da isenção da taxa de inscrição. 

4.13.1. Os candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição desde que atendam os 
requisitos das Leis Municipais n.º 5.034 de 30/10/2012 e 2.922 de 05/12/1997. 

4.13.2. Podem solicitar isenção da taxa de inscrição: 

a) O candidato que esteja desempregado; 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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b) O candidato doador de sangue residente no território canoinhense. 

4.13.3. Para se beneficiar da isenção o candidato deverá no ato da inscrição requerer na ficha de 
inscrição on-line a isenção da taxa de inscrição e encaminhar via correio Sedex com AR, até a data 
constante do cronograma, aos cuidados do Instituto O Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233, 
centro, Taió – SC, CEP 89190-000, os documentos que comprovem seu direito à isenção. 

4.13.4. Para o candidato que se declarar desempregado deverá enviar até a data prevista no 
cronograma, os seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de inscrição; 

b) Requerimento firmado com pedido expresso de isenção da taxa de inscrição, declarando que não 
é detentor de cargo público e declarando que não possui outra fonte de renda (Anexo VI do edital); 

c) Cópia autenticada da carteira de trabalho, da página com os dados do candidato, da página do 
último registro de emprego e da página seguinte que deve estar em branco; 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal -
CadÚnico. 

4.13.5. Para o doador de sangue residente no território canoinhense, deverá enviar até a data 
prevista no cronograma, os seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de inscrição; 

b) Requerimento firmado com pedido expresso de isenção da taxa de inscrição; 

c) Cópia autenticada de comprovante de residência no município; 

d) Cópia autenticada ou original de comprovação da condição de doador de sangue que deverá ser 
expedido por órgão oficial ou entidade credenciada coletora, discriminando o número e as 
correspondentes datas em que foram realizadas as doações, em número não inferior a 03 (três), 
vezes ao ano. 

4.13.6. Após análise dos pedidos de isenção, será divulgado Edital contendo a relação dos isentos 
do pagamento da taxa de inscrição, abrindo-se prazo recursal de 2 (dois) dias úteis para contestação 
dos requerimentos indeferidos. 

4.13.7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão 
efetuar o pagamento do boleto bancário da inscrição até a data limite, conforme cronograma, sob 
pena de eliminação do Concurso Público. 

4.13.8. Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção deferidos terão suas inscrições 
automaticamente efetivadas e estarão habilitados a todos os atos e termos do Edital. 

4.13.9. É de total responsabilidade do candidato verificar/acompanhar o resultado do pedido de 
isenção, inclusive sobre eventual indeferimento no prazo supra descrito, para todos os efeitos legais  

 

4.14 Demais disposições referente às inscrições 

4.14.1. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via e-mail, ou por 
qualquer outra via não especificada neste edital. 

4.14.2. As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu 
preenchimento incompleto ou de forma indevida. 
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4.14.3.  A Comissão Municipal de Concurso Público e o IOBV, a qualquer tempo, poderão anular a 
inscrição, as provas e admissão do candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou 
documento exigido neste edital. 

4.14.4.  As mudanças de endereço e/ou dados cadastrais deverão ser alteradas, na área restrita do 
candidato, até a data de realização da prova. 

4.14.5. O IOBV não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não efetivadas por 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitar a transferência dos dados ou a impressão dos documentos relacionados. 

4.14.6. O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus no 
computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é 
da Caixa Econômica Federal, cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco, ou seja, 
104. 

4.14.7. Para evitar transtornos ao candidato aconselha-se que faça sua inscrição antecipadamente. 

4.14.8.  O candidato poderá participar deste edital com apenas uma inscrição, verificando-se 
mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais 
recente devidamente paga. 

4.14.9. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, 
pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição 
somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.  

4.14.10. A inscrição implica no conhecimento e aceitação das regras e condições estabelecidas 
neste edital, seus termos aditivos, convocações, bem como avisos publicados no endereço eletrônico 
do concurso, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 
transcritos, a acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sendo sua 
responsabilidade manter-se informado, acompanhando as divulgações no site oficial 
www.iobv.org.br. 

4.14.11. Será cancelada a inscrição do candidato que:  

a) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem a provisão de fundos, 
agendamentos não compensados ou com qualquer outra irregularidade; 

b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado 
ou que não satisfizer as condições estabelecidas neste Edital. 

4.14.12.  No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a 
qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado 
posteriormente. 

4.14.13.  Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos 
seus dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 
classificação no presente concurso público. 

4.14.14.  As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional 
o que poderá ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de 
prorrogação feita no site www.iobv.org.br e http://www.pmc.sc.gov.br. 

4.15.  Das condições especiais para realizar a prova 

4.15.1. Os candidatos, inscritos que necessitarem de atendimento especial para realização da 
prova (local de fácil acessibilidade, uso de aparelhos de audição ledor, prova com fonte 
ampliada e etc.), deverão assinalar esta opção no Requerimento de Inscrição e indicar o 
atendimento especial que desejar, devendo enviar tal solicitação através do anexo IV deste edital, 

http://www.iobv.org.br/
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via sedex AR para o endereço do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro – 
89.190-000 – Taió – SC. 

4.15.2. A candidata que necessitar amamentar deverá, além de requerer atendimento especial para 
realizar a prova, nos termos do item 4.15.1, deverá comparecer ao local do exame com a 
antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior de 18 anos que ficará 
responsável pela guarda da criança. 

4.15.3. O menor e o responsável ficarão em sala especial e nos momentos de amamentação a 
candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza ao local, sendo que o tempo destinado à 
amamentação não será descontado do tempo de duração da prova. 

4.15.4. O IOBV publicará, no endereço do concurso www.iobv.org.br, conforme cronograma, 
despacho das solicitações de atendimento especial deferidas e indeferidas. 
  

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste concurso 
público, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições a que pretende concorrer, de 
acordo com a Lei Municipal nº 2.305, de 03/07/1990, Art. 9º, § 2º, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 10% (dez por cento) das vagas existentes em cada cargo, que vierem a surgir ou forem criadas 
no prazo de validade do concurso público. 

5.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e as alterações constantes do artigo 7 do 
Decreto Federal 5.296/04.  

5.3. O resultado final do Concurso será publicado em duas listas: lista geral e lista especial. A 
primeira trará a relação de todos os candidatos aprovados e classificados, inclusive das pessoas com 
deficiência.  

5.3.1. Os cargos contemplados com vagas para deficientes, consta divulgado no anexo I deste edital; 

5.3.1.1.  Para os demais cargos não contemplados com vaga para deficientes, em função do número 
de vagas, não há previsão de imediato oferecimento de vaga às pessoas com deficiência. Nesses 
cargos, o primeiro candidato classificado no Concurso na lista especial dos candidatos inscritos para 
as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será nomeado para ocupar a 10ª (décima) vaga 
aberta. O segundo classificado no Concurso na listagem especial ocupará a 20ª (vigésima) vaga 
aberta e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação na listagem especial e o prazo 
de validade do concurso. 

5.4. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas no cargo escolhido, 
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, não puder ser nomeado 
através de sua classificação na lista geral. 

5.5.  O candidato que se declarar pessoa com deficiência, participará do presente concurso público 
em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo das provas; à avaliação e 
aos critérios de aprovação; ao horário e ao local de aplicação das provas; e nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 

5.6.  Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição pela Internet e nela 
declarar-se portador de deficiência em seguida providenciar e enviar a seguinte documentação:  

a) Encaminhar laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), 
bem como à provável causa da deficiência. 

http://www.iobv.org.br/
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b) Encaminhar requerimento conforme anexo IV deste edital, devidamente preenchido e 
assinado, no qual poderá ser informada a condição especial que necessita para a realização 
da prova. 

c) Cópia do comprovante de inscrição. 

5.6.1. A documentação de que tratam as alíneas, deverá ser encaminhada via correios sedex/AR, 
ou protocolada pessoalmente na sede do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233, Centro 
– 89190-00 – Taió – SC. 

5.6.2. O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato e os 
documentos entregues não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias. 

5.6.3. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

5.7. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem 
de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as relacionadas aos 
documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como portador de deficiência 
invalidada e passarão a ser considerados como não portadores de deficiência. 

5.8.  Tendo sido aprovado no Concurso Público, os portadores de deficiência serão submetidos à 
Equipe Multiprofissional, designada com o objetivo de avaliar a compatibilidade entre as atribuições 
essenciais do cargo com a necessidade especial de que o candidato é portador, emitindo relatório 
que servirá de base para o laudo expedido pela Perícia Médica Oficial do município.    

5.9. Tendo sido aprovados no Concurso Público os portadores de deficiência serão submetidos a 
Perícia Medica Oficial para comprovação da deficiência informada pelo candidato no ato de seu 
exame admissional e de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.   

5.10. Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, o candidato cuja deficiência assinalada no ato da inscrição não seja constatada ou não 
seja compatível com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a lista de 
classificação geral final. 

5.11. O candidato que requerer vaga especial não está isento do pagamento da taxa de inscrição. 

5.12. O candidato com deficiência participará deste concurso em igualdade de condições aos demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, 
data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 

6. DA HOMOLOGAÇAO DAS INSCRIÇÕES  

6.1.  As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão divulgadas 
preliminarmente no site deste concurso www.iobv.org.br, conforme cronograma deste edital. 

6.2.  Caso a inscrição do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a grafia do seu 
nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos termos do 
presente Edital. 

6.2.1 Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio candidato 
deve entrar na área restrita do site, com seu CPF e senha cadastrados e fazer as devidas alterações. 

6.3. Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente na data constante do cronograma deste edital. 
 

 

 

http://www.iobv.org.br/
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7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

7.1 O concurso público a que se refere o presente edital, se desenvolverá, em uma, duas ou três 
etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme o cargo e conforme descrito no “tipo de 
prova” do anexo I deste edital, a saber: 

a) Prova escrita para todos os cargos, que constará do exame de habilidades e de conhecimentos 
aferidos através de questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de até 
quatro horas. 

b) Prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de Monitor de Educação Especial, 
Professor de Sala AEE e Professor de Música, aprovados na prova escrita objetiva. 

 

7.2.  As provas serão realizadas no município de CANOINHAS-SC, não sendo permitida a realização 
das provas em outro local, a não ser o determinado no Edital de Convocação. 

 

7.3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS DAS PROVAS 

7.3.1. Os locais de realização das provas serão divulgados no site www.iobv.org.br e no site 
www.pmc.sc.gov.br na data prevista no cronograma, em edital próprio de convocação. 

7.3.2. A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário 
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais 
fecharão 10 (dez) minutos antes do horário marcado para início da prova. 

7.3.3. O IOBV e o Município de Canoinhas eximem-se das despesas com viagens e estadias dos 
candidatos para prestar as provas do concurso público em qualquer uma das etapas. 

 

8. DA PROVA ESCRITA 

8.1 A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 4 (quatro) horas. 

8.2. As áreas de conhecimento para cada cargo, abrangidas pela prova, o número e valor das 
questões de cada uma delas, seguem descritas por escolaridade: 
 
8.2.1. Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
 
 

Cargos Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
Nota por 

Disciplina 

Todos 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 

0,20 5,00 

Matemática 10 

Gerais e Atualidades 5   

Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos técnicos 
profissionais 

25 0,20 5,00 

  Total 50  10,00 

 
 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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8.2.2. Escolaridade: Ensino Médio completo e Ensino Superior 
 

Cargos Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
Nota por 

Disciplina 

Todos 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 

0,20 5,00 

Matemática 10 

Gerais e Atualidades 5   

Conhecimentos Específicos 

Informática Básica 
Legislação 
Conhecimentos técnicos 
profissionais 

25 0,20 5,00 

  Total 50  10,00 

 
 

8.3. Os programas das provas (conteúdos programáticos) constam do anexo III deste edital. 
 
8.4. A nota da prova escrita (NPE) se dará numa escala de 0,00 a 10,00, e será calculada pela 
seguinte fórmula:  NPE= (NACG x 0,20) + (NACE x 0,20) 
 
Sendo: 
NPE= Nota da Prova Escrita 
NACG = Número de acertos das questões de conhecimentos gerais; 
NACE = Número de acertos das questões de conhecimentos específicos. 

8.5. À prova escrita será atribuído o seguinte resultado: 

a) APROVADO: o candidato que alcançou nota final da prova escrita igual ou maior a 4,00 
(quatro); sendo convocado para a próxima fase, se assim o cargo exigir; 

b) REPROVADO: o candidato que obteve nota menor que 4,00 (quatro) sendo eliminado do 
certame;  

c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua 
eliminação. 

d) ELIMINADO: o candidato ausente e que deixar de cumprir as normas editalícias especialmente 
às de regras de aplicação da prova e seu correto preenchimento. 

8.6 NORMAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

8.6.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no horário e 
data estabelecidos no edital de convocação, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
da hora marcada para fechamento dos portões, munido de documento de identidade original, não 
sendo permitido o acesso ao local da prova do candidato que chegar atrasado. 

8.6.1.1 Os portões de acesso ao local da prova escrita objetiva fecham 10 (dez) minutos antes do 
horário definido para início da prova.  

8.6.1.2. Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o 
fechamento do portão seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o candidato que 
chegar com atraso a qualquer uma das provas, eliminado do concurso público. (Não haverá 
nenhuma tolerância de tempo). 

8.6.2. Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que: 
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a) Chegar após o horário determinado para o fechamento dos portões de entrada; 
b) Não apresentar documento de identificação oficial válido, original e com foto; 
c) Não dispor de caneta esferográfica de material transparente com tinta nas cores azul ou preta. 
 

8.6.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e 
Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de 
trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto. 

8.6.4. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias. 

8.6.5. 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. 

8.6.6. A identificação especial ou coleta de digitais poderá ser exigida, cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 

8.6.7. Recomenda-se, para a rápida solução de qualquer pendência, que o candidato tenha 
consigo o comprovante de pagamento da taxa e comprovante de inscrição. 

8.6.8. A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso 
do candidato ao local de prova e, em consequência, a sua eliminação do certame. 

8.6.9. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público 
poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a 
obrigatoriedade do candidato assinar o cartão), fotografia ou gravação de imagem e a revista pessoal 
e de seus pertences inclusive por meio eletrônico. A recusa de tal procedimento acarretará a sua 
eliminação do Concurso. 

8.6.10. Em vista de eventual varredura eletrônica a que possa ser submetido, o candidato que faça 
uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverá comunicar esta 
particularidade até o último dia de inscrições e entregar, até esta mesma data, ao IOBV, laudo 
médico que comprove as informações prestadas. 

8.6.11.   O candidato receberá para realizar a prova escrita, um caderno de questões e um cartão 
resposta, comprometendo-se a ler e conferir todos os dados, informações e instruções neles 
constantes, bem como conferir se o cartão resposta corresponde ao seu nome e número de 
inscrição, e se o caderno de questões corresponde ao seu cargo e se está impresso sem falhas ou 
defeitos que possam comprometer a leitura e a resolução da prova. 

8.6.12.   Na hipótese de serem verificadas falhas de impressão no caderno de questões, o 
coordenador do local de prova, antes do início da prova, diligenciará no sentido de: 

a) substituir os Cadernos de questões defeituosos; 

b) proceder, em não havendo número suficiente de cadernos para a devida substituição, a leitura dos 
itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um caderno de questões completo. 

c) estabelecer prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno, se a 
ocorrência verificar-se após o início da prova. 

8.6.13.   As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão resposta, 
de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica transparente de tinta azul 
ou preta. 
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8.6.14. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta 
assinado, o Caderno de questões. 

8.6.15.    Não serão consideradas quaisquer anotações no caderno de questões, sendo o cartão 
resposta o único documento válido para a correção. 

8.6.16.   O cartão resposta não será substituído por erro ou rasura do candidato. 

8.6.17.   Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita: 

a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

b) Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 

c) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada; 

d) Não estiver assinalada no cartão resposta; 

e) Seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da 
prova. 

f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato. 

8.6.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não 
sendo responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

8.6.18.1 Além da assinatura do candidato, a escolha da alternativa de cada questão, deve ser 
preenchido o quadrinho correspondente na sua totalidade, não sendo admitidos “x”, bolinhas, ou 
outra marcação que não seja igual ao exemplo: 

 

8.6.19.   Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso público poderá haver 
mais de um tipo de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob 
pena de eliminação do concurso. 

8.6.20.   O candidato só poderá ter em seu poder no local de prova escrita objetiva o seguinte 
material: caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, 
documento de identidade original e, se assim desejar, comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, copo ou garrafa de água fabricada de material transparente, sem rótulos ou etiquetas, 
alimentos (barra de cereal, chocolate, fruta, desde que desembalados e acondicionados em saco 
plástico transparente). 

8.6.21.   Para responder as questões da prova o candidato somente poderá utilizar caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, que não será distribuída 
aos candidatos, cabendo a eles sua aquisição. 

8.6.22.   Não é permitido durante a prova escrita objetiva: 

a) O uso de relógio, calculadoras, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletro-
eletrônico, bem como bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura. 

b) A comunicação entre os candidatos, bem como consulta a qualquer obra, anotação, instrumento 
ou equipamento. 

c) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 

d) A entrada de candidato armado, sob qualquer alegação. 

e) Comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

8.6.23. Os candidatos que trouxerem para o local de prova quaisquer materiais, objetos e ou 
equipamentos não permitidos, deverão entregá-los antes do início da prova, ao fiscal de sala. A 
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simples posse, mesmo que desligado ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do 
concurso público. 

8.6.24.   Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, que 
será de 60 (sessenta) minutos, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão-
resposta e retirar-se da sala de prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado e o caderno de provas, sendo que o não cumprimento do corrente 
item incorre na desclassificação do candidato do concurso público. 

8.6.25. Os 3 (três) últimos candidatos que permanecerem na sala só poderão entregar a prova e o 
cartão resposta ao mesmo tempo e assinarão a ata de sala e acompanharão termo de fechamento 
do envelope de provas. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará ata de 
prova como desistente sendo eliminado do certame. 

8.6.26.   O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.org.br no dia seguinte 
ao da realização da prova, juntamente com as provas que estarão disponíveis na área restrita do 
candidato. 

8.6.27.  Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a 
realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos. 

8.6.28.   Não serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, bem como o original 
ou cópia do cartão resposta, mesmo após o encerramento do concurso público. 

8.6.29. O IOBV e o Município de Canoinhas não assumem responsabilidade por acidentes pessoais, 
perda, extravio, roubo, furto ou avaria de equipamentos e veículos trazidos pelo candidato ao local de 
prova. 

8.6.30.   Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação. 

8.6.31.   Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação 
da prova sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no 
pátio da escola, ou ligar o celular antes de se retirar da escola. 

8.6.31.1. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são 
destinados ao uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem 
ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários. 

8.6.32.  Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a outra 
relativas ao concurso, aos comunicados, às instruções o candidato ou às instruções constantes da 
prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas. 

8.6.33. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Instituto O 
Barriga Verde poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original 
de pagamento da taxa de inscrição. 

8.6.33.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 
pelo Instituto o Barriga Verde e a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização 
do Concurso Público na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição. 

http://www.iobv.org.br/
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8.6.33.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 

8.6.34. Será excluído do Concurso Público o candidato que:  

a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;  

b) não comparecer às provas, qualquer que seja o motivo alegado;  

c) não apresentar documento que bem o identifique, ou não submeter-se à coleta de impressão 
digital;  

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o fornecido pelo IOBV no dia da prova;  

f) ausentar-se da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização;  

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;  

h) utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas;  

i) não devolver integralmente o material recebido;  

j) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem 
como se utilizando de quaisquer dos recursos não permitidos. 

k) estiver portando ou fazendo uso, após o início da prova, em qualquer local do edifício onde a 
prova estiver sendo realizada, de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, mp3 players, fones de ouvido, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como relógios digitais ou analógicos;  

l) tratar incorretamente ou agir com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas, bem como os Coordenadores e seus Auxiliares ou Autoridades presentes.  

 
 

9.  DA PROVA DE TÍTULOS  

9.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, constará da avaliação dos documentos 
apresentados pelos candidatos aos cargos de Monitor de Educação Especial, Professor de Sala 
AEE e Professor de Música que forem aprovados na prova escrita objetiva e comprovem a sua 
titulação. 

9.2. A prova de títulos consistirá na avaliação dos DIPLOMAS e CERTIFICADOS, relacionados à 
área do cargo escolhido, desde que devidamente comprovado, concluído até o último dia definido 
para a inscrição e devidamente registrado. 

9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso através de fotocópia autenticada, da frente e 
do verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho 

Estadual de Educação – CEE,  aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 

Cargo Descrição da pontuação Valor dos pontos 

Monitor de Educação Especial 
Certificado de conclusão do 
Magistério (Nível Médio) 

0,50 (meio) 

Professor de Sala AEE e 

Professor de Música 

a) pós-graduação em nível de 
Doutorado relacionado à área da 
função pretendida; 

1,5 (um e meio) 
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b) pós-graduação em nível de 
Mestrado relacionado à área da 
função pretendida; 

1,00 (um)  

c) pós-graduação em nível de 
Especialização, com no mínimo 
320h/a, relacionado à área da 
função pretendida.   

0,50 (meio) 

 

9.3. A pontuação da Prova de Títulos não é cumulativa, sendo computado os pontos referente ao 
título de maior grau dentre os títulos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” para os cargos de 
Professor de Sala AEE e Professor de Música. 

9.3.1. Nos casos de inobservância do item anterior, onde o candidato apresentar mais de um 
documento para comprovação de título, a comissão avaliadora escolherá ALEATORIAMENTE 
apenas 1 (um) único documento para a avaliação. 

9.3.2. A graduação (certificado de nível superior) não será computado em hipótese alguma, pois já é 
requisito obrigatório para provimento do cargo. 

9.4. Só serão aceitos como comprovação de títulos: certidões, atestados, declarações, 
acompanhados do histórico escolar, atestando e informando a data de conclusão do curso, 
justificativa da não emissão do certificado e devidamente assinada pelo coordenador do curso, em 
original ou cópia autenticada. 

9.5. Caso no certificado de conclusão não conste as disciplinas e carga horária, poderá ser 
acompanhado de histórico escolar emitido pela instituição de ensino, assinado e autenticado em 
cartório. 

9.6. Os certificados em língua estrangeira, devem ser acompanhados de tradução com declaração 
expressa assinada pelo tradutor responsável. 

9.7. Serão avaliados somente os títulos dos candidatos que forem aprovados na prova escrita 
objetiva. 

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

9.9. Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para a entrega de títulos. 

9.10. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado 
pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.     

9.11. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 
candidato, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do 
candidato este será excluído do Concurso.  

9.12. Da entrega dos títulos 

9.12.1   Os certificados podem ser protocolados pessoalmente ou por procuração simples na sede do 
IOBV ou ainda, enviados através das agências dos correios obrigatoriamente por meio de 
SEDEX/AR, devendo o protocolo seja pessoalmente ou no correio até a data prevista no 
cronograma.  

9.12.2  Os certificados devem ser protocolados ou enviados em envelope lacrado  e  ser preenchido 
obrigatoriamente da seguinte forma, sob pena de não serem avaliados: 
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INSTITUTO O BARRIGA VERDE 
Ref.: Prova de Títulos Concurso Público Canoinhas Edital 01/2014 
         Candidato: 
         Cargo: 
         Número de Inscrição: 
Avenida Luis Bertoli, 233 – Centro 
CEP 89.190-000 –TAIÓ - SC 

9.12.3. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, 
sob qualquer hipótese ou alegação. 

9.12.4 Serão avaliados apenas os títulos dos candidatos aprovados na prova escrita e a pontuação 
de títulos será somada à nota da prova escrita (NF = NPE + NPT) 
 

10. DOS RECURSOS 

10.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das 
provas e gabarito provisório, preterição de formalidade essencial prevista no presente edital, 
resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público. 

10.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação do 
ato que gerou a reclamação, somente através da área restrita do candidato no site www.iobv.org.br. 

10.2 Para interposição dos recursos os candidatos deverão apresentar seu pedido de revisão 
obedecendo os seguintes passos: 
a) Acessar a área do candidato no site www.iobv.org.br,  e realizar  login identificando-se. 

b) Na área do candidato em “minhas inscrições” localizar o concurso Edital 01/2014 de 
Canoinhas; 

c) Na coluna “opções” (à direita) deslize o mouse sobre os ícones (botão) e clique naquele que 

exibir "Solicitar Recurso". 

d) Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida fundamentação. 
e) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da prova e o 

número da questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica). 
f) Para cada questão deverá ser enviado um recurso. 
g) Caso necessite anexar arquivos, anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um arquivo 

para um único recurso deve-se compacta-los (ZIP) em um único arquivo. Serão aceitos arquivos 
do tipo: jpg, png, gif, jpeg, bmp, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, zip e rar. 

h) Clicar em “enviar”. 

10.3 Não serão aceitos recursos ou anexos de recursos não enviados pela área do candidato ou 
enviados para outro endereço de e-mail. 

10.4. É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar  
seu recurso corretamente, e/ou enviar os anexos  para o endereço eletrônico correto sendo que o 
Instituto O Barriga Verde confirmará o seu recebimento através de mensagem automática do 
sistema, sendo que a resposta será divulgada em forma de edital publicado no site www.iobv.org.br, 
após encerrados os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo de dois dias úteis 
para emitir seus pareceres. 

10.5.1. O Instituto o Barriga Verde não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, por 
motivo de ordem técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivírus, spam, arquivo 
muito grande (aconselha-se enviar compactado). 

10.6  Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da 
questão e da disciplina quando for o caso. 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.com.br/
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10.7. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste 
Edital. 

10.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do patrão e 
sem fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 

10.9. No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que a responderam. 

10.10. No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta 
no gabarito provisório, será corrigido no gabarito final. 

10.11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no 
site www.iobv.org.br. 

10.11.1. Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área 
restrita do candidato. 

10.12. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, 
poderá haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, 
para uma nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do 
candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou 
nas demais avaliações realizadas. 

10.13. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 

 

11.  DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO 

11.1 A nota final dos candidatos (NF) será calculada com o emprego das fórmulas abaixo: 

a) Nota Final dos cargos com prova escrita e prova de títulos: NF = NPE + NPT  
 

b) Nota final para todos os demais cargos:  NF = NPE 
 

Sendo: 
NPE= Nota da prova escrita. 
NPT= Nota da prova de títulos. 
NF = Nota Final 
 
11.2   Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 4,00 
(quatro).   

11.3   A classificação será determinada pela nota final que será expressa em duas casas decimais 
sem arredondamento. 

11.4   Ocorrendo empate na nota final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal 12.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 

11.5    Para o efeito do item 11.4 será considerada a idade do candidato na data do último dia de 
inscrições para o presente concurso. 

11.6   Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de 
notas, o desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
c) Maior Idade. 

http://www.iobv.com.br/
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d) Sorteio público. 
 

12.  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

12.1   A homologação do resultado final deste concurso, se dará através de decreto do executivo 
devidamente publicado nos meios legais e no endereço eletrônico do concurso e no órgão oficial do 
município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas. 

12.2 Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br. 
 

 

13. DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 

13.1. A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de 
ingresso imediato e automático no quadro da administração direta do Município de Canoinhas, sendo 
que a admissão é de competência do Prefeito Municipal, dentro da validade do concurso ou sua 
prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas 
neste Edital, atendendo os dispositivos da RE/598.099/STF. 

13.2. A posse e o exercício do cargo seguirão o estabelecido em lei municipal que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do Município de Canoinhas. 

13.3. As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos 
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município de 
Canoinhas. 

13.3.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de convocação e 
manter atualizado seus dados, endereço e telefones de contatos. 

13.4. Até a homologação do resultado final o candidato pode atualizar seus dados na sua área 
restrita no site www.iobv.org.br, após homologação deverá informar o município junto ao Setor de 
Recursos Humanos.  

13.5  O candidato após receber a convocação terá o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a 
documentação exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.   

13.6. O candidato aprovado no concurso, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá 
requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.    

13.7.   O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Canoinhas, até a data, estabelecida conforme item 13.5, será excluído deste Concurso Público.  

13.8.  É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado 
final. Havendo mudanças de endereço dos candidatos classificados, após divulgação da 
homologação do concurso, estas deverão ser comunicadas diretamente ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Canoinhas. 

13.8.1.  A inobservância do subitem 13.5, implicará na desclassificação do Concurso Público. 

13.9. Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados e nomeados, os documentos 
que comprovem os requisitos para provimento no cargo conforme item 2 deste edital, além de outros 
exigíveis à época da nomeação conforme legislação e descritos no edital de convocação. 

13.10. O não cumprimento dos quesitos necessários impede a posse do candidato. 
 

14.   DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

14.1 Delega-se competência ao IOBV – Instituto O Barriga Verde, como banca executora deste 
concurso, para: 

http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.org.br/
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a) Receber os requerimentos de inscrições; 
b) Emitir os documentos de homologação das inscrições; 
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas e práticas; 
d) Analisar e pontuar os títulos; 
e) Apreciar os recursos previstos neste edital; 
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
g) Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência; 
h) Atuar em conformidade com as disposições deste edital. 
i) Responder, em conjunto com o município de CANOINHAS eventuais questionamentos de 

ordem judicial e/ou recomendação ministerial. 

14.2  A fiscalização e supervisão do certame está a cago da Comissão Municipal de Concurso 
Público. 

14.3 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos 
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Administração do 
Município de CANOINHAS. 

 

15   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação 
nas provas do Concurso.  

15.2. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso 
Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações 
relativas a número de inscritos por cargo e ao resultado do Concurso Público.  

15.3. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para 
viabilizar eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de 
homologação do resultado final e após esta data no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Canoinhas, até que expire a validade do Concurso, sob pena de considerar válidas as comunicações 
realizadas com base nos dados constantes nos registros.  

15.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do 
candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.  

15.5. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item retro, o candidato estará sujeito 
a responder criminalmente por seu ato.  

15.6. O Município de CANOINHAS e o IOBV não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso sejam na imprensa ou em outros sítios 
eletrônicos, que não seja aquelas divulgadas no site oficial www.iobv.org.br. 

15.7.    Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se 
informado, acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br. 

15.8   As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e 
exercício correrão a expensas do próprio candidato.  

15.9    No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados à Comissão 
de Concurso, encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será considerada 
a data de postagem.  
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15.10   É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de 
Concurso Público, tanto da Prefeitura do Município de CANOINHAS como do IOBV, bem como de 
seus parentes até 2º grau. 

15.11 Na ocorrência de inscrição de parente, o membro da comissão deverá afastar-se e ser 
substituído por outro a ser designado através de portaria. 

15.12     Os cadernos de provas escrita serão mantidos sob a responsabilidade do IOBV, por um 
período de 3 (três) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os 
demais apontamentos, após 6 (seis) meses da homologação do resultado serão incinerados, com 
registro em ata. 

15.13    A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de CANOINHAS e do IOBV 
poderão justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, 
desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 

15.14   Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do município de CANOINHAS e do 
IOBV. 

15.15   Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste 
Edital o Foro da Comarca de Canoinhas/SC. 

15.16  São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo II – Atribuições dos Cargos; Anexo III – Conteúdo Programático; 
Anexo IV– Requerimento de Vaga de Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova; Anexo V 
– Formulário de Recurso; Anexo VI – Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.  
 

CANOINHAS-SC, 17 de dezembro de 2014. 
 

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA 
Prefeito Municipal 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE CANOINHAS 

EDITAL Nº 001/2014 

 

Concurso Público 01/2014 Prefeitura Municipal de Canoinhas [Administração Geral]                                           Página 21 de 59 
 

ANEXO I 

DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E NÚMERO DE VAGAS. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

CARGO 
Nº 

Vagas 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

TIPO DE 
CARGO 

REQUISITOS / HABILITAÇÃO 
TIPO DE 
PROVA 

Valor 
inscrição 

1. CALCETEIRO 2 40 853,45 Estatutário Fundamental Completo 
Escrita 
objetiva 

 
R$40,00 

2. CARPINTEIRO 1 40 853,45 Estatutário Fundamental Completo 
Escrita 
objetiva 

 
R$40,00 

3. ELETRICISTA 1 40 853,45 Estatutário 
Fundamental completo, e curso de qualificação 
de eletricista com carga horária mínima de 30 
horas 

Escrita 
objetiva 

 
R$40,00 

4. ENCANADOR 1 40 853,45 Estatutário 
Fundamental completo, e curso de qualificação 
na área de atuação com carga horária mínima 
de 30 horas 

Escrita 
objetiva 

 
R$40,00 

5. PEDREIRO 1 40 853,45 Estatutário Fundamental Completo 
Escrita 
objetiva 

 
R$40,00 

6. SERVENTE MASCULINO 5 40 724,00 Estatutário Fundamental Completo 
Escrita 
objetiva 

R$40,00 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
 

CARGO 
Nº 

Vagas 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

Tipo De 
Cargo 

REQUISITOS / HABILITAÇÃO 
Tipo De 
Prova 

Valor 
Inscrição 

7. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - COHAB II 

2 40 1.014,00 
Emprego 

Público 

Ensino Médio Completo e residir na área de 

atuação 

Escrita 

objetiva 
R$60,00 

8. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - CRISTO REI 

1 40 1.014,00 
Emprego 

Público 

Ensino Médio Completo e residir na área de 

atuação 
Escrita 

objetiva a 
R$60,00 

9. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - 
PIEDADE/ENCRUZILHADA 

2 40 1.014,00 
Emprego 

Público 

Ensino Médio Completo e residir na área de 

atuação 
Escrita 

objetiva 
R$60,00 

10. ASSISTENTE TÉCNICO PROG. 
COMPUTAÇÃO 

1 40 1.688,68 Estatutário 
Ensino Médio técnico profissionalizante na área 
de atuação ou afim. 

Escrita 

objetiva 

 

R$60,00 
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11. ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO (Educação) 

1 40 1.376,94 Estatutário 
Ensino Médio técnico profissionalizante na área 

de atuação ou afim. 

Escrita 
objetiva 

 

R$60,00 

12. AUXILIAR DE ODONTÓLOGO 2 40 724,00 Estatutário 
Técnico em Saúde Bucal e registro no órgão de 

classe 
Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

13. EDUCADOR SOCIAL 
(feminino) 

2 24|72 724,00 Estatutário Ensino Médio completo 
Escrita 
objetiva 

 

R$60,00 
14. EDUCADOR SOCIAL 

(masculino) 
2 24|72 724,00 Estatutário Ensino Médio completo 

Escrita 
objetiva 

R$60,00 

15. INSTRUTOR AGRÍCOLA 
(Educação) 

6 40 1.376,94 Estatutário 

Ensino Médio - Técnico Profissionalizante 

(Técnico em Agropecuária e ou Técnico em 

Agroecologia) 

Escrita 
objetiva 

 

R$60,00 

16. INSTRUTOR DE CANTO 1 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada na 

Área de Atuação, Curso de Formação na Área 

Artística/Cultural e Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

17. INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
(Educação) 

1 40 1.376,94 Estatutário 
Ensino Médio técnico profissionalizante na área 

de atuação ou afim. 
Escrita 
objetiva 

 

R$60,00 

18. INSTRUTOR DE PINTURA 
EM TELA, TECIDO E 
DESENHO 

1 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada Na 

Área De Atuação, Curso De Formação Na Área 

Artística/Cultural E Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

19. INSTRUTOR DE TEATRO 1 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada Na 

Área De Atuação, Curso De Formação Na Área 

Artística/Cultural E Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

20. INSTRUTOR DE TECLADO 1 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada Na 

Área De Atuação, Curso De Formação Na Área 

Artística/Cultural E Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

21. INSTRUTOR DE VIOLÃO 2 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada Na 

Área De Atuação, Curso De Formação Na Área 

Artística/Cultural E Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

 

R$60,00 

22. INSTRUTOR DE VIOLINO E 
VIOLONCELO 

1 20 709,29 Estatutário 

Ensino Médio e Experiência Comprovada Na 

Área De Atuação, Curso De Formação Na Área 

Artística/Cultural E Habilidade Técnica. 

Escrita 
objetiva 

 

R$60,00 

23. MONITOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL  

40 

 

40 

 

1.108,54 

 
Estatutário Ensino Médio Completo 

Escrita 

Objetiva e 

Títulos 

 

 

R$60,00 
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24. MONITOR (Social) 1 40 809,40 Estatutário Ensino Médio Completo 

 

Escrita 

Objetiva 

 

R$60,00 

25. MOTORISTA 1 40 1.051,17 Estatutário 
Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de 

habilitação, categoria “D” 

Escrita 

Objetiva 

 

R$60,00 

26. ORIENTADOR SOCIAL 2 40 724,00 Estatutário Ensino Médio Completo 
Escrita 

Objetiva 

 

R$60,00 

27. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2 24 1.688,78 Estatutário 
Curso de nível técnico em Radiologia e registro 

no respectivo Conselho Profissional 

Escrita 

Objetiva 

 

R$60,00 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

CARGO Nº Vagas 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

TIPO DE 
CARGO 

REQUISITOS / HABILITAÇÃO Tipo De Prova 
Valor 

Inscrição 

28. ARQUIVISTA 1 40 2.695,44 Estatutário 
Ensino superior em Arquivologia e Registro na 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

Escrita 
Objetiva 

 
 

R$100,00 

29. ENGENHEIRO CIVIL 1 40 2.695,44 Estatutário 
Ensino superior em Engenharia Civil e respectivo 
registro no Conselho Profissional 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

30. ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 40 2.695,44 Estatutário 
Ensino superior em Engenharia Elétrica e respectivo 
registro no Conselho Profissional 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

31. FARMACEUTICO 1 40 2.444,87 Estatutário 
Curso superior em farmácia e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

32. FISIOTERAPEUTA 2 30 2.604,27 Estatutário 
Curso superior em fisioterapia e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

33. FONOAUDIÓLOGO 1 20 1.347,35 Estatutário 
Curso superior em fonoaudiologia e registro no órgão 
de classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

34. MEDICO AUDITOR 1 10 2.480,66 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe. 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

35. MÉDICO AUTORIZADOR 1 10 2.480,66 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

36. MEDICO CLÍNICO GERAL (Região 
Interiorana) 

2 20 4.961,32 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

37. MÉDICO GENERALISTA 2 10 2.480,66 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 
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38. MÉDICO GENERALISTA ESF 1 40 10.270,30 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

39. MEDICO GINECOLOGISTA-
OBSTETRA 

 
2 

10 2.480,66 Estatutário 
Curso superior em medicina, especialista em 
ginecologia e obstetrícia, e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

40. MÉDICO PEDIATRA 1 10 2.480,66 Estatutário 
Curso superior em medicina, especialista em 
pediatria e registro no órgão de classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

41. MÉDICO PLANTONISTA (30h) 4 30 7.200,00 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

42. MÉDICO PLANTONISTA (24h) 6 24 5.760,00 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

43. MÉDICO PLANTONISTA (36h) 2 36 8.640,00 Estatutário 
Curso superior em medicina e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

44. MÉDICO PSIQUIATRA 1 10 2.480,00 Estatutário 

Curso superior em medicina, especialista em 
psiquiatria e registro no órgão de classe. (poderá ser 
exercido por médico clínico geral com curso na área 
de saúde mental) 

Escrita 
Objetiva  

R$100,00 

45. MÉDICO VETERINÁRIO-RURAL 1 40 2.695,44 Estatutário 
Curso superior em medicina veterinária e registro no 
órgão de classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

46. ODONTÓLOGO 1 20 2.217,49 Estatutário 
Curso superior em odontologia e registro no órgão de 
classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

47. ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-CEO 1 40 4.099,91 
Emprego 

Público 

Curso superior em odontologia e registro no órgão de 

classe 
Escrita 

Objetiva 
R$100,00 

48. ODONTÓLOGO PERIODONTIA-
CEO  

1 40 4.099,91 Estatutário 
Curso superior em odontologia, especialista em 
periodontia e registro no órgão de classe 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

49. PROFESSOR DE MÚSICA 
(Educação) 

1 40 1.874,62 Estatutário Ensino Superior em Música 
Escrita 

Objetiva e 
Títulos 

 
R$100,00 

50. PROFESSOR SALA AEE  
(Educação) 

8 40 1.874,62 Estatutário 
Ensino Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia 
Educação Especial 

Escrita 
Objetiva e 

Títulos 

 
R$100,00 

51. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
ATLETISMO 

1 20 709,29 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

52. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
BASQUETEBOL 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

53. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
DANÇA 

1 20 709,29 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 
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54. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
FUTEBOL 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

55. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
FUTSAL 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

56. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
GINÁSTICA 

2 30 1.063,99 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

57. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
HANDEBOL 

1 20 709,29 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

58. TÉCNICO DESPORTIVO DE JUDÔ 1 20 709,29 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

59. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
TÊNIS DE CAMPO 

1 20 709,29 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

60. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
TÊNIS DE MESA 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

61. TÉCNICO DESPORTIVO DE 
VOLEIBOL 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva 

 
R$100,00 

62. TÉCNICO DESPORTIVO 
INTEGRADOR DE FUTEBOL NO 
INTERIOR 

1 40 1.418,62 Estatutário 
Ensino superior - bacharelado educação física ou 
licenciatura em educação física e registro no CREF 

Escrita 
Objetiva  

R$100,00 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

CALCETEIRO 
Execução dos serviços de assentamento de pedras irregulares, paralelepípedo, lajotas, meios fios e outros 
materiais utilizados em obras de pavimentação de ruas (calçamento), calçadas e praças públicas, seja em 
obras novas, seja em conservação, manutenção e reformas das obras já existentes, sob orientação da chefia; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARPINTEIRO 
Estudar as características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações para estabelecer a 
sequência das operações a serem executadas; Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos 
adequados, de acordo com os trabalhos a serem realizados; Afiar os materiais a serem utilizados nos diversos 
serviços, encaminhando os itens faltantes para providencias de compras, de forma a evitar atrasos e 
interrupções nos serviços; Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Zelar 
pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 
 
ELETRICISTA 
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para 
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar, substituir e fixar quadros de 
distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, lâmpadas, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas 
manuais e materiais adequados; executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a 
instalação dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, comprovar a 
exatidão através da execução de testes;  substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, obedecendo as 
normas técnicas para o bom funcionamento;  zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos 
máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; manter sempre o 
mínimo a reposição das peças, para  reparos do sistemas de energia elétrica, como fios, plugues, e outros para 
uso emergencial; executar outras atribuições afins. 
 
ENCANADOR 
Efetuar, trocar, limpar, organizar, selecionar, implantar, substituir, consertar, utilizar, bombas de recalque; 
caixas d’água (limpeza e desinfecção); componentes Hidráulicos para Água e Esgoto; conhecimentos básicos 
na função, dimensionar as redes de esgoto, utilizando elementos de Vedação; usar adequadamente as 
ferramentas Manuais e Eletro-Portáteis (Utilizadas em Saneamento Básico), identificar as conexões, 
inspecionar e armazenar os acessórios, ferramentas e peças para Instalação de Água e Esgoto, bem como, de 
instalação predial de águas pluviais, esgoto e ventilação, de Instalações hidráulicas em geral, também os 
vários tipos de conexões, passagem e caixas de redes de água e esgoto as instalações hidráulicas em geral e 
de  instalações sanitárias; ler e interpretar as instruções de montagem e de uso dos mais diversos materiais 
utilizados na Construção Civil   e na manutenção de: drenais (água e esgoto), encanamentos (água e esgoto) e 
tubulações; manter sempre o mínimo a reposição das peças, para  reparos do sistemas de encanamentos, 
sistemas de esgoto como,  válvulas, roscas para tubulações, para uso emergencial; executar outras atribuições 
afins. 
 
 
PEDREIRO 
Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras 
obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e meios 
fios; Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material 
similar; Verifica as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o 
trabalho; Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa  a ser empregada 
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no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e demais construções  
similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com 
argamassa; Reboca as estruturas construídas, atentando  para o prumo e o nivelamento das mesmas; Faz as 
construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do 
mestre de obras; Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e  estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora com a limpeza e 
organização do local que está trabalhando; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 
 
SERVENTE MASCULINO 
Executar serviços braçais nas diversas Secretarias da Prefeitura, tais como em obras públicas, limpeza pública 

em prédios, em praças, parques e jardins, ruas e avenidas, na coleta de lixo, nos trabalhos ligados à 

agricultura, nas oficinas de transporte e manutenção, entre outras. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB II - CRISTO REI -  PIEDADE/ENCRUZILHADA 
Realizar mapeamento de sua área; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Cadastrar as 
famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar áreas de risco; Realizar ações e atividades no 
nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Estar sempre bem informado e informar 
aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Realizar por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob 
sua responsabilidade; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, realizando 
encaminhamentos conforme situação apresentada; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com 
ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, 
visando o desenvolvimento de ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente; Identificar 
parceiros e recursos existentes na comunidade, que possam ser potencializados pela equipe; Traduzir para a 
Equipe a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Auxiliar a equipe na 
promoção e proteção da saúde; Notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; 
Estimular a participação comunitária; Atuar no controle das doenças epidêmicas; Acompanhar as condições de 
saúde das crianças, gestantes, hipertensos, diabéticos, entre outros; Prestar orientações sobre cuidados com a 
higiene; Realizar orientações de saúde à população de maneira integral; Executar outras atividades correlatas 
que lhe forem atribuídas. 
 
ASSISTENTE TÉCNICO PROG. COMPUTAÇÃO 
Identificar a estrutura dos componentes de computadores e seus periféricos, analisando o funcionamento e 
relacionamento entre eles, identificando as vantagens e limitações de cada opção; avaliar características 
técnica e propor aquisição de equipamentos e de componentes de acordo com parâmetros de custos e 
benefícios;  identificar as origens de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares, 
especificando as soluções mais adequadas; identificar  e auxiliar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração, manipulação de arquivos, 
segurança e outras;  verificar o funcionamento básico dos equipamentos e softwares do sistema de informação, 
interpretando orientações de manuais; selecionar o sistema operacional de acordo com as necessidades do 
usuário; prover sistemas de rotinas de segurança básica; realizar e manter backup’s atualizados do disco rígido 
do servidor; utilizar e realizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações; executar 
tarefas de suporte e apoio à aplicativos básicos; Instalar, codificar, compilar e testar programas, orientar e 
colaborar  e prestar suporte técnico e  de treinamento aos usuários, especificar o quantitativo de máquinas, 
ferramentas, acessórios e suprimentos necessários em cada setor; identificar a estrutura e funcionamento da 
Gestão Municipal na informática; modelar e estruturar bancos de dados, aplicando em softwares de 
gerenciamento de banco de dados; monitorar e coibir o acesso a sites inadequados ao ambiente de trabalho. 
 
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Educação) 
Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de assentamentos dos alunos, de 
forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e a 
autenticidade dos documentos escolares; redigir e expedir toda a correspondência oficial da Unidade Escolar; 
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organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviço, circulares, 
resoluções e demais documentos; auxiliar na elaboração de relatórios; rever todo o expediente a ser 
submetido a despacho do Diretor; apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem 
ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação e 
conclusão de curso; assinar juntamente com o Diretor, os documentos escolares que forem expedidos, 
inclusive os diplomas e certificados; preparar e secretariar reuniões, quando convocado pela direção; zelar 
pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à secretaria; comunicar à direção toda 
irregularidade que venha a ocorrer na secretaria; organizar e preparar a documentação necessária para o 
encaminhamento de processos diversos; conhecer a estrutura, compreender e viabilizar o funcionamento 
das instâncias colegiadas na Unidade Escolar; registrar e manter atualizados os assentamentos funcionais dos 
servidores; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
AUXILIAR DE ODONTÓLOGO 
Preparar os pacientes para as consultas; proceder a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos 
utilizados; participar de atividade de educação individual e coletiva em saúde bucal, como escovação, 
supervisionada, orientação de escovação, uso de fio dental, entre outros, sob a supervisão do odontólogo; 
preparar e organizar o instrumental e materiais necessário para o trabalho; instrumentar o cirurgião dentista 
durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos; agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e a preservação do tratamento; acompanhar e 
desenvolver trabalhos com a equipe em relação a saúde bucal; executar outras atividades correlatas que lhe 
foram atribuídas.  
 
EDUCADOR SOCIAL (Feminino) e EDUCADOR SOCIAL (Masculino) 
Prestar cuidados básicos com alimentação, higiene, proteção e demais atividades de vidas diárias; Organizar 

ambiente, espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada usuário; Auxiliar ao 

usuário para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção de identidade; 

Acompanhar nos serviços de saúde, educação e outros serviços requeridos no cotidiano; Receber e apoiar na 

preparação da inclusão ou desligamento de usuários aos serviços; Contribuir para que os direitos do usuário 

sejam assegurados; Participar das reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do 

processo de trabalho junto à gestão; Participar nas atividades de capacitação; Organizar e registrar as 

informações sobre o usuário; Desenvolver atividades de lazer viabilizando o acesso dos usuários as atividades 

esportivas, culturais e artísticas. 

 
INSTRUTOR AGRÍCOLA (Educação) 
Participar e integra-se às atividades administrativas e pedagógicas propostas pela Secretaria Municipal de 
Educação, bem como, a escola de atuação; observar os projetos e ações realizadas na escola, nos anos 
letivos anteriores, dando prosseguimento e (re)planejando juntamente com a equipe escolar; integrar as 
atividades técnicas aos conteúdos curriculares dos docentes e equipe pedagógica e administrativa da escola; 
realizar plano de ação das atividades a serem desenvolvidas diariamente na escola, observando o 
cumprimento de metas; propor oficinas e projetos contraturno com atividades contextualizadas com o meio 
rural, de acordo com o currículo escolar e interesse dos alunos e da escola em geral; participar de diagnóstico 
social e econômico da localidade onde está inserida a unidade escolar, objetivando alternativas de melhoria de 
vida para a comunidade escolar e local; sugerir atividades quanto a manejo de solo de acordo com suas 
características, alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e 
desenvolvimento das plantas e dos animais, a propagação em cultivos abertos ou protegidos, viveiros e em 
casas de vegetação, obtenção e o preparo da produção animal, o processo de aquisição, preparo, conservação 
e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais e programas de nutrição; realizar coletas e 
interpretação das análises de amostras de solo, sementes e frutos; desenvolver atividades que envolvam 
monitoramento da quantidade de chuvas, crescimento e desenvolvimento de pomares e árvores nativas; 
desenvolver atividades envolvendo captação da água da chuva (cisterna), luz solar, entre outros recursos da 
natureza; realizar atividades escolares práticas referentes aos tratos das culturas agrícolas e pecuárias na 
escola; selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas, com 
emissão de receitas orgânicas; planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita da olericultura local; 
acompanhar as pesagens de ingredientes e preparo do solo objetivando a obtenção de produtos com 
produtividade e qualidade adequada; executar atividades de descarte e aproveitamento de materiais através de 
compostagem ou coleta seletiva com ações educativas e ambientais; conceber e executar projetos 
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paisagísticos, jardinagem e arborização identificando estilos, modelos, elementos vegetais materiais e 
acessórios a serem empregados; identificar famílias de organismos e microorganismos diferenciados; propor 
inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão do empreendimento agrícola, pecuário, 
florestal, paisagístico e agroindustrial; montar e orientar projetos de irrigação e drenagem no espaço escolar; 
elaborar projetos agropecuários de incorporação de novas tecnologias e de crédito rural; orientar quanto à 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados (EPIs), para executar 
serviços na área rural; orientar quanto à conservação, manutenção, organização e limpeza dos equipamentos, 
ferramentas e materiais utilizados, bem como, do local de trabalho e deposito em geral; manter-se atualizado 
em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação; trabalhar com dados atualizados 
em relação à produtividade e tendências do mercado agropecuário; promover palestras à comunidade escolar 
(alunos, professores, pais e comunidade) em relação a técnicas relacionadas ao solo, água, ar, plantio, 
manutenção e colheita, espécies vegetais, cuidados pessoais, manuseio de máquinas e equipamentos 
agrícolas entre outros assuntos do contexto escolar; promover a constante avaliação dos projetos e trabalhos 
realizados na escola, propondo inovações nas ações existentes de acordo com os planos de trabalho da 
escola. 
 
INSTRUTOR DE CANTO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de canto e demais itens 
inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em apresentações artísticas internas e 
externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer para o aprimoramento da 
capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, 
através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de aprendizagens. Contribuir para 
a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 
ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a 
sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização 
exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a ensaios, com visitas a busca 
do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo 
de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação em 
atividades avaliatórias. 

 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (Educação) 
Pesquisar/produzir instrumentos e materiais didático-pedagógicos que objetivem complementar o processo 
ensino aprendizagem; desenvolver projetos de cunho pedagógico e de inclusão social e digital, junto à 
comunidade escolar; organizar o cronograma de aulas de seu turno, em articulação com a direção, 
supervisão escolar e professores; manter registro diário do trabalho realizado no laboratório de informática e 
apresentar para a apreciação da direção e/ou supervisão da unidade escolar semanalmente ou sempre que 
solicitado; prestar assessoria técnica ao professor e aos alunos durante as aulas no laboratório de 
informática; organizar e divulgar pasta de materiais didático-pedagógicos de suporte ao trabalho do professor; 
atender e auxiliar a comunidade escolar na execução de trabalhos e pesquisas educacionais; coibir o 
acesso a sites inadequados ao ambiente escolar; manter conduta segundo os princípios éticos e de acordo 
com o Regimento Escolar; realizar e manter backup’s atualizados do disco rígido do servidor; auxiliar na 
manutenção dos equipamentos de informática do administrativo das unidades escolares e do 
Administrativo da Secretaria Municipal de Educação; prestar assessoria técnica de informática no 
administrativo da Secretaria Municipal de Educação; colaborar nos projetos da área de Tecnologia da 
Informação, atendendo a necessidade de desenvolver novos modelos de documentos, planilhas, relatórios, 
formulários e arquivos, facilitando o uso destes; auxiliar no gerenciamento de arquivos utilizados em 
processamento eletrônico de dados, conforme as normas técnicas; colaborar na definição, estruturação, testes 
e simulações de programas e sistemas a serem utilizados; auxiliar em pesquisas e apresentação de 
propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever e/ou solucionar problemas; executar 
atividades relacionadas ao controle de qualidade dos serviços executados em equipamentos; trabalhar 
seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e de respeito ao 
indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos; orientar os alunos sobre a utilização dos 
computadores no acesso à internet, visando sua rapidez e precisão, para que o objetivo do manejo 
dos equipamentos no tocante a pesquisa e estudo sejam atingidos; prestar orientações no âmbito de 
navegação à internet; usar de meios cabíveis para que seja mantida a organização necessária ao recinto, 
ao local de pesquisa, estudo e reflexão; oferecer condições de pesquisa via internet, através de máquinas 
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que permitam a elaboração de trabalhos, cujo objetivo é o de aperfeiçoar e enriquecer os programas 
escolares; proporcionar aos usuários, computadores com acesso à internet, munidos de programas de editor 
de texto, para a boa elaboração de trabalhos e pesquisas; auxiliar as pesquisas dos professores para 
preparar aulas e organizar atividades para os alunos; abrir sites que contenham matérias a serem 
pesquisadas; controlar o acesso a suas informações e a suas formas de armazenamento, a manipulação e a 
transmissão de acordo com as normas; acessar arquivos de outros usuários para garantir a segurança, 
manutenção e conservação de redes, computadores e sistemas armazenados garantindo todos os privilégios 
individuais e direitos de privacidade dos usuários que deverão ser preservados; monitorar e registrar dados 
como início e fim de conexão à rede, tempo de CPU, utilização de discos feita por cada usuário, 
registros de auditoria, carga de rede, dentre outros; rever e observar periodicamente as informações, 
certificando-se de que não houve a violação de leis nem de regulamentos, ou para outros fins; suspender 
todos os privilégios de determinado usuário em relação ao uso de redes, computadores e sistemas sob 
sua responsabilidade, por razões ligadas à segurança física e ao bem estar do usuário, ou por razões 
disciplinares ou relacionadas à segurança e ao bem-estar dos outros membros da escola; cumprir os horários 
determinados pela direção da escola; comunicar falhas ou avariações nas máquinas através de relatórios; 
conhecer e cumprir o projeto pedagógico e o regimento da unidade escolar; executar outras 
atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior imediato. 
 
INSTRUTOR DE PINTURA EM TELA, TECIDO E DESENHO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de pintura em tela, tecido,  
desenho e demais itens inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em 
apresentações artísticas internas e externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer 
para o aprimoramento da capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de 
novos conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de 
aprendizagens. Contribuir para a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a 
sociabilidade, senso de organização, ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura 
artística, o espírito de equipe, a sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a 
autoconfiança, através da realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, 
frequência a ensaios, com visitas a busca do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para 
a mensuração dos resultados do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e 
levantamentos estatísticos e participação em atividades avaliatórias. 

 
INSTRUTOR DE TEATRO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de teatro e demais itens 
inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em apresentações artísticas internas e 
externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer para o aprimoramento da 
capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, 
através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de aprendizagens. Contribuir para 
a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 
ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a 
sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização 
exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a ensaios, com visitas a busca 
do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo 
de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação em 
atividades avaliatórias. 

 
INSTRUTOR DE TECLADO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de teclado e demais itens 
inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em apresentações artísticas internas e 
externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer para o aprimoramento da 
capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, 
através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de aprendizagens. Contribuir para 
a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 
ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a 
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sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização 
exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a ensaios, com visitas a busca 
do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo 
de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação em 
atividades avaliatórias. 

 
INSTRUTOR DE VIOLÃO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de violão e demais itens 
inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em apresentações artísticas internas e 
externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer para o aprimoramento da 
capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, 
através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de aprendizagens. Contribuir para 
a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 
ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a 
sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização 
exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a ensaios, com visitas a busca 
do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo 
de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação em 
atividades avaliatórias. 

 
INSTRUTOR DE VIOLINO E VIOLONCELO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural, criando condições de assimilação de 
conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltadas à execução de aulas de violino, violoncelo e demais 
itens inerentes aos cursos ministrados. Propiciar a participação dos discentes em apresentações artísticas 
internas e externas, motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Concorrer para o aprimoramento 
da capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, 
através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação e reforço de aprendizagens. Contribuir para 
a formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 
ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a 
sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização 
exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a ensaios, com visitas a busca 
do aprimoramento técnico e domínio do instrumento. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo 
de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação em 
atividades avaliatórias. 

 
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
O monitor deve atuar de forma articulada com os professores do aluno com deficiência; realizar 
acompanhamento e auxílio das AVD’s (atividades de vida diária) como: banheiro, trocas, escovação, higiene 
das mãos, lanche…; acompanhamento se necessário, também nas aulas de Educação Física, Arte e 
informática; auxilio a toda a turma quando a professora estiver ajudando o aluno com deficiência nas atividades 
pedagógicas; o aluno deverá freqüentar normalmente as aulas nos dias em que o monitor faltar ou estiver em 
curso e reunião; participar de reuniões pedagógicas, conselhos de classe e trocar experiências com os 
profissionais da unidade escolar; o monitor deverá registrar diariamente as atividades realizadas pelo aluno em 
sala de aula e fora dela e seu comportamento; o monitor deverá cumprir a carga horária de trabalho na sala de 
aula auxiliando o trabalho pedagógico mesmo na eventual ausência do aluno. 

 
MONITOR (Social) 
Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior no que se refere às funções administrativas, bem como aos 

demais trabalhadores; Participar das reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do 

processo de trabalho; Participar nas atividades de capacitação; Acolher, recepcionar e prestar informações aos 

usuários; Trocar/socializar/recriar reflexões e práticas com outros profissionais, na perspectiva de um processo 

contínuo de formação e aperfeiçoamento das práticas; Alimentar sistema de informação, sempre que for 

designado; Identificar e encaminhar as famílias com vulnerabilidade social à equipe técnica; Organizar o 

ambiente e espaço físico necessários para o desenvolvimento de atividades individuais ou grupais. 
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MOTORISTA 
Terá como atribuições conduzir os veículos de propriedade do Município de Canoinhas, compreendidos por 
caminhões, ônibus, ambulâncias e automóveis em viagens intermunicipais, interestaduais e nas corridas 
realizadas dentro do território do município e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
Ainda, vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e 
testando freios  e parte elétrica,  certificando-se de suas condições de funcionamento; Informa defeitos do 
veículo, preenchendo  ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Dirige 
o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos 
locais indicados; Porta os documentos do veículo e zela pela sua  conservação; Controla a carga e descarga 
do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; Realiza o transporte de 
pedras, cascalho, mudas, areia, madeira e outros, sempre que se fizer necessário; Carrega e descarrega os 
materiais utilizados pelos profissionais; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem 
da Prefeitura; Colabora com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executa  outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
ORIENTADOR SOCIAL  
Mediar os processos grupais do Serviço, sob orientação do órgão gestor; Participar de atividades de 

planejamento, sistematizar e avaliar o Serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela 

execução; Atuar como referência para as crianças\adolescentes e para os demais profissionais que 

desenvolvem atividades com o Grupo sob sua responsabilidade; Registrar a freqüência e as ações 

desenvolvidas e encaminhar mensalmente as informações para o profissional de referência do CRAS; 

Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo 

temas e conteúdos do serviço; Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer; Identificar e  encaminhar 

famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS; Participar de atividades de capacitação da equipe de 

trabalho responsável pela execução do Serviço; Informar ao técnico da equipe de referência a identificação de 

contextos familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos 

(emotivos, de atitudes, etc); Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; Manter 

arquivo físico da documentação do(s) Grupo(s), incluindo os formulários de registro das atividades e de 

acompanhamento dos usuários; Apoiar ao trabalho dos técnicos de nível superior no que se refere às funções 

de acolhida e de processos grupais; Alimentar sistema de informação, sempre que for designado. 

 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, 
Sistemas de Hemodinâmica e outros; acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, 
para provocar a descarga de radioatividade correta; preparar equipamento, sala de exame e material, 
averiguando condições técnicas e acessórios necessários; preparar clientes para exame e ou radioterapia; 
prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança 
e código de conduta; revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; realizar o 
processamento e a documentação das imagens adquiridas; controlar radiografias realizadas, registrando 
números, discriminando tipo e requisitante; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando 
pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

ARQUIVISTA 
Planejar, dirigir, orientar e acompanhar os serviços de arquivo; organizar o processo documental e informativo; 
orientar; planejar, organizar e dirigir os serviços ou centro de documentação e informação, constituídos de 
acervos arquivísticos e mistos; planejar, organizar dirigir os serviços de microfilmagem, automação aplicada 
dos arquivos; orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies documentais e participar no 
planejamento de novos documentos e controle de multicópias, quanto à classificação, arranjo e descrição de 
documentos, bem como da avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação; promover medidas 
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necessárias à conservação de documentos; elaborar pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 
arquivísticos;  assessorar os trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia na área de construção civil, supervisionar, coordenar e 

fiscalizar sua execução, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no 

âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação; viabilizar, confeccionar, estudar projetos e examinando 

as características favoráveis e desfavoráveis para a construção da obra projetada ou que afetem a mesma,  

para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;  consultar outros especialistas 

da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para 

decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas a obra a ser executada; indicar tipos e qualidade 

de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos para 

elaborar o projeto da construção;  preparar o programa de execução do trabalho, elaborando projetos, croquis, 

cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 

desenvolvimento das obras;  orientar e fiscalizar a execução de projetos arquitetônicos; participar da 

fiscalização das posturas urbanísticas;  analisar projetos de obras particulares, de loteamentos, 

desmembramento e remembramento de terrenos;  dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando 

as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de 

qualidade e seguranças recomendados;  elaborar o projeto final, de construção ou reforma de conjuntos 

urbanos, edificações públicas e outras obras de pavimentação em geral, drenagem e saneamento;  elaborar 

normas e acompanhar licitações;  acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargos de 

terceiros, atestando o cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento 

do contrato; participar da fiscalização do cumprimento das normas de postura urbanísticas e de obras, 

conforme disposto na legislação municipal;  observar, opinar, oferecer sugestões, revisar e discutir trabalhos 

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

periciar projetos e obras; participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua área 

de atuação; realizar estudos, elaborar e emitir pareceres, informes técnicos, relatórios e ou fazer exposições 

sobre situações ou problemas identificados; executar outras atribuições afins. 

 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Execução de atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e 

gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de 

processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de 

atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito 

aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, 

programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 

unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de 

pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por 

definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos 

dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza 

burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que 

caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam 

necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias 

ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos 

pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais; elaboração e execução de 

projetos de engenharia elétrica no que se refere a rede de distribuição elétrica com cabos, fios, quadros de 

energia, disjuntores e demais componentes, presentes nas estruturas de prédios, pontes e outros; análise e 

emissão de parecer sobre projetos elétricos, no que se refere a construção de obras públicas e particulares; 

realização dos cálculos dos projetos elétricos elaborados; execução, direção e acompanhamento de 

construção de edifícios e obras complementares no que se refere às instalações elétricas, assim como, demais 

serviços técnicos relativos à área de atuação profissional; realização de estudos, projetos, análises, avaliações, 

vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; elaboração de orçamentos ligados à área de engenharia 
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elétrica; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável 

aos objetivos da administração pública municipal. 

 
FARMACÊUTICO 
Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e 
repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo 
laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos. 
Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e 
produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais;  Analisa 
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade 
de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as 
leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação 
e assistência farmacêutica;  Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, 
portarias, pareceres e manifestos;  Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de 
validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vascular-
cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, 
massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e 
acidentados, realizando testes musculares e funcionais; Faz pesquisas de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planeja e 
executa tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de acidentes vascularcerebral e outros; Ensina 
exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo demonstrações e orientando a 
parturiente para facilitar o trabalho de parto; Presta atendimento à pessoas com membros amputados, fazendo 
treinamentos nas mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o uso das próteses; Faz 
relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os 
sistematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular  a sociabilidade; 
Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; Controla o registro de dados, observando as anotações das 
aplicações e tratamentos utilizados, para elaborar boletins estatísticos; Supervisiona e avalia atividades dos 
auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos mais simples; Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia 
preparando informes, documentos e pareceres; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Identifica problemas relacionados a comunicação humana, tanto verbal quanto não verbal, empregando 
técnicas e/ou aparelhos específicos para avaliação, visando o treinamento fonético, dicção e outras para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Elabora programas de prevenção a nível de saúde 
auditiva; Avalia as deficiências de comunicação do paciente, tanto verbal como não verbal, tais como: fala, 
linguagem, voz, audição, leitura e escrita; Realiza exames fonéticos da linguagem audiométrica e outras 
técnicas próprias, para o diagnóstico de limiares auditivos, bem como, visando estabelecer o plano de 
treinamento ou fonoterapia; Programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem, 
compreensão do pensamento verbalizado e outros; Faz demonstração de técnicas de respiração e empostação 
da voz, orientando o treinamento fonético, auditivo de dicção e organização do  pensamento em palavras, 
visando a reeducação ou reabilitação do paciente; Auxilia no diagnóstico de lesões auditivas do ouvido externo, 
ouvido médio e interno, fornecendo dados para indicação de aparelhos auditivos; Emite parecer quanto ao 
aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar 
o diagnóstico; Participa de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e 
tratamento; Prepara informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para 
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e outros, bem como, orientações para pais e 
professores; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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MEDICO AUDITOR 
Auditar os serviços hospitalares, ambulatoriais públicos ou privados, procedimentos de alto custo, hemoterapia, 
órtese-prótese, prontuários médicos, laudos médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos ambulatoriais, de 
acordo com a legislação aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Verificar “in loco” por amostragem, a 
quantidade do atendimento prestado ao usuário do sistema. 
 
MÉDICO AUTORIZADOR 
Autorizar ou não o internamento hospitalar, verificar o preenchimento adequado do laudo médico para a 
emissão da Autorização de Internamento Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, analisar os dados nele 
contidos, comparar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente e outras tarefas afins. Proceder da mesma 
maneira com referência aos pedidos de exames laboratoriais, radiológicos e outros. Autorizar processos para 
Tratamento Fora de Domicílio dentro e fora do Estado e demais atividades seguindo a legislação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 
MEDICO CLÍNICO GERAL (Região Interiorana) 
Consulta clínica; anamnese e exame físico; prescrição médica para tratamento conservador; solicitação de 

exames complementares ao diagnóstico; encaminhamentos para internação ou transferência para 

especialidade; emissão de diagnóstico médico, dentre outras atribuições. 

 
MÉDICO GENERALISTA 
Consulta clínica; anamnese e exame físico; prescrição médica para tratamento conservador; solicitação de 

exames complementares ao diagnóstico; encaminhamentos para internação ou transferência para 

especialidade; emissão de diagnóstico médico, dentre outras atribuições. 

 
MÉDICO GENERALISTA ESF 
Realizar consultas clínicas na área adstrita; Executar ações de assistência integral às crianças, adolescentes, 
adultos e idosos; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e quando necessário no domicílio; 
Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica definidas 
na NOAS; Aliar a atuação clinica à prática da saúde coletiva; Fomentar criação de grupos de patologias 
específicas; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de 
maior complexidade, garantindo à continuidade do tratamento na Unidade de Saúde da Família, por meio do 
sistema de referência a contra-referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internação 
hospitalar perante avaliação; Solicitar exames complementares; Atestar óbitos; Identificar os problemas e os 
fatores de risco aos quais a população adstrita está exposta; Participar junto à equipe na elaboração das ações 
para a promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação; Valorizar a relação médico-paciente e 
médico-família a fim de criar vínculo, afeto e respeito; Prestar assistência integral ao individuo sob sua 
responsabilidade; Conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, em relação aos fatores sociais, 
culturais, religiosos, econômicos, demográficas e epidemiológicos; Participar junto à equipe nos procedimentos 
de vigilância à saúde e vigilância epidemiológica; Discutir com a comunidade e com a equipe sobre o conceito 
de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais; Participar do processo de programação, 
planejamento das ações e organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família; Fomentar 
a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, saúde mental, entre outros; 
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 
Consulta clínica em ginecologia e obstetrícia; anamnese e exame físico; prescrição médica para tratamento 
conservador; solicitação de exames complementares ao diagnóstico; encaminhamentos para internação ou 
transferência; emissão de diagnóstico médico; notificação de agravos de notificação compulsória; realização de 
cauterização, implante de DIU, planejamento familiar, acompanhamento de pré-natal, acompanhamento no 
puerpério e outras atividades pertinentes à especialidade. 
-Necessidade de apresentar certificado de conclusão de residência médica na especialidade. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Consulta clínica pediátrica; avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança; solicitação de exames 
complementares ao diagnóstico; prescrição de tratamento conservador; emissão de diagnóstico médico; 
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atendimento de urgências/emergências a nível ambulatorial; encaminhamento para internamento ou 
transferência; notificação de casos de baixo peso e estatura, desnutrição ou doenças de notificação 
compulsória; tratamento conservador após alta hospitalar, dentre outras atribuições. 
-Necessidade de apresentar certificado de conclusão de residência médica na especialidade. 
 
MÉDICO PLANTONISTA  
Os médicos deverão cumprir rigorosamente a escala mensal e realizar suas atividades laborais em regime de 
plantão noturno durante a semana e diurno e noturno nos finais de semana e feriados, de urgência e 
emergência, (12) doze horas por dia, 24 ou 36 horas por semana, de acordo com a escala rotativa de plantões 
pré-acordada entre a Secretaria Municipal Saúde, os profissionais médicos e chefia imediata do Pronto 
Atendimento Municipal; atender a demanda conforme protocolo de atendimento de urgência e emergência; 
realizar passagem de plantão dos pacientes sob seus cuidados; prestar atendimento de assistência integral 
aos usuários do SUS do município de Canoinhas, efetuando exames médicos, diagnóstico, prescrevendo 
medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e bem 
estar ao paciente, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida na rede 
de urgência e emergência e encaminhamentos necessários para internação ou transferências; prestar 
atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes 
tanto adultos como crianças e adolescentes, em demanda espontânea, responsabilizando-se integralmente 
pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência 
identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Portarias 
do Ministério da Saúde. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e interpretar 
seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da 
medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar 
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso 
indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, e demais meios disponíveis para colaborar com a 
organização e regulação do sistema de atenção às urgências. Garantir 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 intermunicipal, regional e estadual, realizar os atos médicos possíveis e necessários, 
até a sua recepção por outro médico. Fazer 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 o 
caso. Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, 
realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos, boletim de atendimento de 
urgência, declaração de óbitos, comunicação de acidente de trabalho, prontuários assim como outros 
determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande 
porte, 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 desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao 
Código de Ética Médica. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Realizar observações clínica- psiquiátricas e elaborar 
laudo psiquiátrico correspondente, com diagnóstico, indicação terapêutica; Ministrar tratamento médico-
psiquiátrico (de orientação, medicamentoso); Manter registro dos exames realizados para fins de diagnóstico; 
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas;  Assegurar a cada paciente psiquiátrico seu 
direito de usufruir dos melhores meios diagnósticos cientificamente reconhecidos e dos recursos profiláticos, 
terapêuticos e de reabilitação mais adequados para sua situação clínica; Garantir que o usuário receba 
tratamento digno e de respeito; Ser responsável pela indicação, aplicação e continuidade dos programas 
terapêuticos e reabilitadores em seu âmbito de competência; Proporcionar informações do prontuário ao 
cliente, desde que tal fato não cause dano a si próprio ou a outrem; Executar atividades de estudo, prevenção 
e tratamento dos modos psíquicos de adoecer ou da perda involuntária da faculdade normativa; Executar 
qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
à área; Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO (Rural) 
Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e 
desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos, dando consultas, 

http://www.cremesp.com.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=s&ficha=1&id=3044&tipo=RESOLUÇÃO&orgao=Conselho%20Federal%20de%20Medicina&numero=1598&situacao=VIGENTE&data=09-08-2000#anc_integra%23anc_integra
http://www.cremesp.com.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=s&ficha=1&id=3044&tipo=RESOLUÇÃO&orgao=Conselho%20Federal%20de%20Medicina&numero=1598&situacao=VIGENTE&data=09-08-2000#anc_integra%23anc_integra
http://www.cremesp.com.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=s&ficha=1&id=3044&tipo=RESOLUÇÃO&orgao=Conselho%20Federal%20de%20Medicina&numero=1598&situacao=VIGENTE&data=09-08-2000#anc_integra%23anc_integra
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fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade do 
rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. Planeja e desenvolve 
campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a pecuária e a saúde pública, para favorecer 
a sanidade e a produtividade do rebanho; Elabora e executa projetos agropecuários; Programa e coordena 
atividades relativas a higiene de alimentos, como inspeção em estabelecimentos de maior risco epidemiológico, 
tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam alimentos de origem animal como frigoríficos, 
supermercados, açougues e outros; Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias 
alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e 
preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a 
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de laboratório para 
assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Desenvolve e executa programas de nutrição 
animal, formulando e balanceando as rações para aumentar a produtividade; Efetua o controle sanitário da 
produção animal para proteger a saúde individual e coletiva da população; Programa, planeja e executa 
atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas, orientações ao público consumidor e aos 
moradores rurais quanto a importância de saneamento básico e riscos de cisticercose; Atua no programa 
multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, inspecionando as condições de 
saneamento básico e orientando sobre a doença; Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de 
comercialização, aleatoriamente e de acordo com a programação anual; Orienta a população em geral, sobre 
instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e informações técnicas à comerciantes e 
consumidores; Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo 
inspeção “in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada na irrigação; Recolhe dados e 
emite relatório sobre as atividades do setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na 
elaboração do programa anual de atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por 
animais e doenças causadas por animais para seu devido controle; Desenvolve e executa programas de 
nutrição animal, formulando e balanceando as rações para baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na 
limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 
 
ODONTÓLOGO 
Realizar levantamento epidemiológico a fim de traçar o perfil de saúde bucal na população adstrita; Realizar os 
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) 
e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar tratamento integral à população adstrita; 
Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência 
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Prescrever 
medicamentos e outras orientações conforme os diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados 
sobre assuntos de sua competência profissional; Executar as ações de assistência integral, aliado à atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo às famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento 
local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção em saúde bucal; Programar e supervisionar o 
fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere 
às ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pela equipe de Saúde Bucal e executar 
outras tarefas afins; Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-CEO 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar levantamento epidemiológico a fim de traçar o perfil de 
saúde bucal na população adstrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 
Realizar tratamento integral à população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem 
problemas mais complexos a outros níveis de assistência assegurando seu acompanhamento; Realizar 
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Prescrever medicamentos e outras orientações conforme 
os diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência 
profissional; Executar as ações de assistência integral, aliado à atuação clínica à saúde coletiva, assistindo às 
famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas 
voltadas para promoção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 
coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações coletivas; Capacitar às equipes 
de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o 
trabalho desenvolvido pela equipe de Saúde Bucal e executar outras tarefas afins; Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas. 
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ODONTÓLOGO PERIODONTIA-CEO  
Prestar atendimento odontológico na área de periodontia; Prestar atendimento odontológico rotineiro, 
diagnosticando e tratando das afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal; Participar de campanhas preventivas; Manter em bom 
estado os aparelhos e instrumentos de sua utilização; Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua 
função; Realizar procedimentos no tratamento de gengivas e tecidos de suporte; Identificar fatores de risco 
para as doenças relacionadas à periodontia; Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
 
PROFESSOR DE MÚSICA (Educação) 
Planeja e ministra aulas de violão, flauta doce e/ou outros instrumentos musicais para alunos do 1° ao 9° ano 
da Rede Municipal de Ensino; auxilia na elaboração das diretrizes municipais de música; cumpre horário 
estipulado pela Secretaria Municipal de Educação; auxilia a análise de dados referes a recuperação, aprovação 
e evasão dos alunos; participa de estudos de sua área de atuação; participa da aprovação e coordenação de 
reunião, encontros, seminários, cursos e eventos da área educacional e correlata; participa da elaboração e 
gestão da proposta pedagógica da escola em uma ação coletiva com os demais segmentos, visando a Escola 
de Tempo Integral; normatiza vivencias curriculares e a vida escolar do aluno, e também zela pelo 
cumprimento da legislação escolar e educacional; forma e rege coral infantil, acompanha o grupo em 
apresentações internas e externas, ministrando aulas de violão, flauta doce e/ou outros instrumentos musicais 
para crianças; desenvolvimento do processo  do ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de 
atividades técnico-pedagógicas de planejamento, execução e avaliação, ministração de aulas, 
produção/organização de processos de aprendizagem, participação em reuniões administrativas, pedagógicas, 
inerentes as unidades escolares e no sistema municipal de ensino executar as demais atribuições dentre sua 
habilitação profissional. 
 
PROFESSOR SALA AEE (Educação) 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial; elaborar e executar 
plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncional; acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 
na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; ensinar 
e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a 
comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, 
os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; 
deforma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia,atividade e participação; 
estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 
atividades escolares; promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços 
setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 
 
TÉCNICO DESPORTIVO DE ATLETISMO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo – na área do Atletismo, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 
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do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE BASQUETEBOL 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Basquetebol, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE DANÇA 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área da Dança, criando condições 

de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução prática 

esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, motivando-os 

organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em programas de 

atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da capacidade memorização 

e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, através da 

elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a formação da personalidade 

do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, ordem e demais 

qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a sociabilidade e a 

formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização exercícios 

de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, com visitas a busca do 

aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo de 

ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação 

em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE FUTEBOL 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Futebol, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE FUTSAL 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Futsal, criando condições 

de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução prática 

esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, motivando-os 
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organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em programas de 

atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da capacidade memorização 

e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, através da 

elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a formação da personalidade 

do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, ordem e demais 

qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a sociabilidade e a 

formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização exercícios 

de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, com visitas a busca do 

aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo de 

ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação 

em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE GINÁSTICA 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área da Ginástica, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE HANDEBOL 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Handebol, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE JUDÔ 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Judô, criando condições 

de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução prática 

esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, motivando-os 

organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em programas de 

atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da capacidade memorização 

e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos conhecimentos, através da 

elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a formação da personalidade 

do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, ordem e demais 

qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a sociabilidade e a 

formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da realização exercícios 
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de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, com visitas a busca do 

aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados do processo de 

ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e participação 

em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE TÊNIS DE CAMPO 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Tênis de Campo, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE TÊNIS DE MESA 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Tênis de Mesa, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

TÉCNICO DESPORTIVO DE VOLEIBOL 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Voleibol, criando 

condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à execução 

prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 
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TÉCNICO DESPORTIVO INTEGRADOR DE FUTEBOL NO INTERIOR 
Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo Esportivo - na área do Futebol no Interior, 

criando condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática, voltados à 

execução prática esportiva. Propiciar a participação dos discentes em campeonatos internos, externos, 

motivando-os organizando e divulgando estes eventos. Promover a participação da comunidade em 

programas de atividades físicas voltadas para a saúde. Concorrer para o aprimoramento da 

capacidade memorização e raciocínio lógico do aluno-atleta, facilitando-lhe a aquisição de novos 

conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação. Contribuir para a 

formação da personalidade do educando, desenvolvendo neste a sociabilidade, senso de organização, 

ordem e demais qualidades. Desenvolver no discente o gosto pelo esporte, o espírito de equipe, a 

sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança, através da 

realização exercícios de execução de escalas de trechos de difícil interpretação, frequência a treinos, 

com visitas a busca do aprimoramento técnico esportivo. Concorrer para a mensuração dos resultados 

do processo de ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e 

participação em atividades avaliatórios. 

 
ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ATENÇÃO: 
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, 
havidas e publicadas até o dia da publicação do presente edital. Nas questões relacionadas a conhecimentos 
de informática, salvo expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar relacionadas 
a qualquer versão dos softwares existentes no mercado. As bibliografias são meramente sugestões ficando a 
cargo do candidato pesquisar e adquirir o material para estudo. 

 
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leitura e Interpretação de Textos; Semântica; Verbos. Morfologia. Processos de formação de palavras. 
Mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Classes de Palavras. Substantivos, adjetivos, conjunções, 
pronomes, preposições, verbos. Ortografia. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Bibliografia Sugerida: 

CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. Médicas, 
1995. 
Livros didáticos da Língua Portuguesa de 1ª a 4ª série do ensino fundamental.  
Outras Gramáticas Normativas. 
 
MATEMÁTICA 
Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas. Cálculo de 
área. Figuras Geométricas. operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
grandezas e medidas; conjuntos. Medidas de tempo, porcentagem, juros simples. 
Bibliografia Sugerida: 
Livros didáticos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental.  
GIOVANNI, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI JR., José Ruy. A conquista da Matemática: 5ª a 8ª série. SP, Ed. 
FTD, 2008. 
CAVALCANTE, Luiz G; SOSSO, Juliana; VIEIRA, Fabio; POLI, Edneia. Para Saber Matemática: 5ª. A 8ª. Série. SP Ed. 
Saraiva, 2008 
SOARES, Eduardo Sarquis.  Matemática com o Sarquis. 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Ed. Saraiva.  
SANCHES, Lucília Bechara, LIBERMAN, Marlúcia, WEY, Regina Lúcia Motta. Fazendo e compreendendo a Matemática. 1ª 
a 4ª séries do ensino fundamental. Ed. Saraiva.  
SANTOS, Ieda Medeiros C.E, DARIN Áurea Joana S. Matemática. 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Ed. IBEP.  
SOUZA, Maria Helena Soares de. Matemática - série Brasil. 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Ed. Ática. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

Almanaque Abril 2013. 
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato, 
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
  CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

 
 

CALCETEIRO 

Sistema de medidas, tipos de materiais utilizados para calçamento de vias, técnicas de preparo e 
assentamento de lajotas, paralelepípedos e meio-fio; permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; 
cimento e agregados; preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos. Ferramentas e 
equipamentos utilizados. Medições utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais. Acabamentos 
(pintura). Preparação do Solo; tipos de solo; drenagem. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções 
de ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor de Canoinhas. 
Constituição Federal - Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração;  Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
CARPINTEIRO 

Noções de segurança no trabalho: EPIS - Equipamentos de Proteção Individual e coletivaIdentificação dos 
equipamentos, das ferramentas manuais e das ferramentas elétricas portáteis e fixas (e dos seus 
componentes) de marcenaria e carpintaria. Anatomia da madeira. Propriedades da madeira: tecnológicas, 
físicas, mecânicas. Secagem da madeira: métodos naturais e métodos artificiais. Escolha das madeiras em 
função do projeto a realizar. Armazenamento da madeira. A sequência das fases de trabalho fluxo produtivo do 
projeto a realizar. Estudo de uniões de encaixes e malhetes. Equipamentos de proteção individual (EPI). Saúde 
e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. Noções de primeiros socorros; Noções básicas de 
segurança; Noções básicas de construção civil..  Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Lei 
Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor de Canoinhas. Constituição Federal - Poderes Administrativos.  Atos 
Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  Noções de ética e cidadania e 

outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
ELETRICISTA 

Conceitos básicos em eletricidade; Conhecimento prático e teórico em baixa tensão. Curto-circuito. Ética no 
trabalho. Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços 
elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Levantamento e quantificação de materiais. 
Manutenção corretiva em instalação elétrica. Circuitos Mono-fásicos, Bi-fásicos e Tri-fásicos (com cargas 
equilibradas e desequilibradas). Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de instalações 
elétricas. Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços 
elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Levantamento e quantificação de materiais. 
Manutenção preventiva em instalação elétrica. Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de 
instalações elétricas. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Comportamento e atitude em ambiente 
de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e 
coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de 
trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e 
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. Cidadania.Lei Orgânica Municipal 
e Estatuto do Servidor de Canoinhas. Constituição Federal - Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, 
Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  Noções de ética e cidadania e outros conceitos 

inerentes as atribuições do cargo. 
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ENCANADOR 

Sistemas de abastecimento de água. Água Fria Potável; Esgotos Sanitários; Estimativa das Descargas. 
Ramais de Descarga. Ramais de Esgotos. Válvulas e Reparos. Tubos de Queda. Coletor Predial. Ventilação. 
Sistemas de Águas Pluviais; Instalações de Proteção e Combate a Incêndio; Instalações de Água Gelada; 
Instalações de Água Quente; Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); Tipos de Sistemas. Dimensionamento das 
Tubulações. Materiais Utilizados. Execução; Materiais Empregados em Instalações. Escoamento em 
tubulações e canais. Estações elevatórias. Bombas. Manutenção de Caixas d'água. Interpretação de croqui e 
relatórios com dimensionamento. Noções de ética e cidadania, EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas 
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo 
pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de Primeiros 
Socorros ética e cidadania. Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor de Canoinhas. Constituição Federal - 
Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  
Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
PEDREIRO 

Noções de segurança no trabalho: EPIS - Equipamentos de Proteção Individual e coletivaEstabilidade de 
muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; cimento e agregados; preparos, 
utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. Ferramentas e equipamentos 
utilizados. Medições utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais.. Acabamentos (pintura - 
vernizes).  Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo;; Organização do local de trabalho; Higiene 
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; Noções básicas de construção civil..  Noções de 
ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor de Canoinhas. 
Constituição Federal - Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração;  Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
SERVENTE MASCULINO 

Conhecimentos técnicos e operacionais para a execução de trabalhos braçais; trabalhos de limpeza de praças, 
jardins (jardinagem, tipos de plantas, preparação do solo, sementes e mudas, podas e cultivo) e logradouros 
públicos; Técnicas se de armazenagem e acondicionamento de materiais leves e pesados; Técnicas de 
limpeza (carpindo, limpando, lavando, varrendo, transporte de entulhos); Conhecimentos técnicos e 
operacionais no  carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias; Noções de instalações 
e manutenções elétricas, noções de  preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, 
compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 
abertura de novas vias; noções de  assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os 
para garantir a correta instalação; Guarda e conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de 
trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados; Noções básicas para  a limpeza de veículos 
automotores, máquinas e equipamentos; Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente 
de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Lei Orgânica 
Municipal e Estatuto do Servidor de Canoinhas. Constituição Federal - Poderes Administrativos.  Atos 
Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  Noções de ética e cidadania e 

outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 

 
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
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 
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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.  
Bibliografia Sugerida 

ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.  
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional. 1985.  
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. Médicas, 
1995. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da.  Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1985.  
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio e Outras Gramáticas Normativas. 

A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
MATEMÁTICA 
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.  
Bibliografia Sugerida 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto,  GIOVANNI JR., J.Matemática Fundamental: 2º, Grau – volume único.. 
SP, Ed. FTD, 2008. 
Outros Livros de Matemática do ensino médio 

A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

Almanaque Abril 2013. 
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato, 
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUM A TODOS OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO 
 

Legislação: Lei Orgânica do Município de Canoinhas, Estatuto do Servidor Municipal de Canoinhas, 

Constituição Federal, ECA, Estatuto do Idoso. 
 
Administração Pública:  
Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  
Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais 
recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e 
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, 
envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: 
softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança.  
Bibliografia Sugerida 

Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática. 
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
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Conhecimentos Técnico Profissionais: 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB II - CRISTO REI - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das 
doenças; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); 
Importância da Imunidade e tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; 
Bactérias patogênicas (principais doenças bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças 
parasitárias; Epidemiologia (epidemia, endemia e pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a 
diabete); Planejamento familiar (métodos contraceptivos); Noções de primeiros socorros; Lei do SUS; 
Procedimentos, responsabilidades e atribuições do ACS. Formulários de preenchimento Obrigatório. 
 
ASSISTENTE TÉCNICO PROG. COMPUTAÇÃO 
Algoritmo, Programação, Linguagem de Programação, Banco de Dados, Sistemas (Independente, Integrado, 
Distribuído), Redes de computadores, Internet, Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, 
memórias); Sistemas operacionais Windows (manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos 
básicos; Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-
mail, www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. Ferramentas para gerenciamento 
de banco de dados; Chave primária e chave estrangeira; Tabelas, Colunas e Relacionamentos; Introdução aos 
Bancos de Dados Relacionais; Sistemas de Bancos de Dados: estrutura e funcionamento. Noções referentes a 
teste de software; Enviando e-mails com o PHP; Manipulando arquivos em PHP; Cookies e sessões; PHP com 
banco de dados; Banco de dados; PHP e variáveis de ambiente; Passando informações por várias páginas; 
PHP e formulários HTML; Utilizando includes em PHP; Funções e classes; Estruturas de controle e repetição 
em PHP; Manipulando os dados em PHP; Noções básicas de programação; Instalação do PHP; Características 

do PHP; Instruções HTML; Cliente/Servidor. 
 
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Educação) 
Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo. Comunicação; Elementos da 
comunicação, emissor e receptor; Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, 
organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, 
declaração, despacho, portaria, moção, pedido de providência, requerimento, circular e etc.; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Correspondência Oficial, recebimentos e envios; 
Técnicas de arquivos, organização, localização e manutenção; Protocolos em geral, recebimento, envio e 
registro; Correspondência Oficial. Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, 
requerimento, circular, memorando, ofícios, telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de 
expedição de correspondência. Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das rotinas 

administrativas. Noções de Cidadania; Relacionamento Interpessoal; Linguagem social. Conhecimentos 

básicos em informática: Software, hardware e redes. Editor de texto. Planilha Eletrônica. Conceitos de Internet 
e Intranet. Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de dados. Manual de redação da 
Presidência da República. (Disponível em www.planalto.gov.br) 
 

AUXILIAR DE ODONTÓLOGO 
Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: 
nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de 
limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: 
espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados 
com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de 
fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: 
nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos 
em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos 
utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má 
oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas. Atendimento ao 
público e ao telefone, recepção, noções de arquivo e elaboração de ofícios e memorandos.  
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/
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EDUCADOR SOCIAL (Feminino) e EDUCADOR SOCIAL (Masculino) 
Lei 12.435/2011 (SUAS); Estatuto da Criança e do Adolescente; Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais; Trabalho Social com Famílias; Trabalho com grupos; Constituição Federal de 1988 

no que diz respeito à Educação, Saúde e Assistência Social.; Resolução do CMAS nº 01, de 21 de 
fevereiro de 2013 (Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos); Conceitos 
gerais: ética, democracia, rede social, direitos sociais, cidadania, proteção social, protagonismo infantil e 
juvenil. Estatuto da Criança e do Adolescente–ECA, proteção integral à criança e ao adolescente; Dos 
Direitos Fundamentais; Da Prevenção; Da Política de Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das 
Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável; Do Conselho Tutelar; Mediação de Conflitos; História 
Social da criança e da família; Desenvolvimento da criança e do adolescente; Formas de violência contra a 
criança e o adolescente; Exclusão social ;Álcool, tabagismo outras drogas; Conhecimentos do Programa 
de Erradicação do trabalho Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, 
aprendizagem; Proposta curricular; processos de avaliação ;LDB (Lei de Diretrizes e Bases)–lei 
9.394/1996; Conhecimentos sobre o processo se ensino-aprendizagem; processos de avaliação; 

Qualidade no atendimento ao público ;forma de atendimento ao público; postura ; .SUS,  ESF, SUAS, 
LOAS. 
 
INSTRUTOR AGRÍCOLA (Educação) 
Uso e conservação dos solos; Adubação em geral; Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos; Irrigação e 
drenagem; Conhecimentos gerais de fitotecnia; Grandes culturas anuais;  Grandes culturas perenes; 
Olericultura; Fruticultura; Silvicultura; Pastagens; Mecanização Agrícola; Máquinas e Implementos agrícolas; 
Regulagem de equipamentos agrícolas;  Manutenção de máquinas e implementos agrícolas; Noções de 
fitossanidade; Identificação das principais pragas agrícolas; Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos; 
Conhecimentos  gerais de zootecnia; Bovinocultura; Avicultura; Ovinocultura; Caprinocultura; Piscicultura;  
Suinocultura; Noções de sanidade animal; Noções de higiene e de segurança individual,  coletiva e de 
instalações.  
 

INSTRUTOR DE CANTO - INSTRUTOR DE TECLADO - INSTRUTOR DE VIOLÃO E INSTRUTOR DE 
VIOLINO E VIOLONCELO 
História da Música. Noções de didática e Programas e Técnicas pedagógicas, plano de curso, plano de 
aula. Relações humanas. Os grupos e sua dinâmica. Educação Física e o desenvolvimento humano; - 

Metodologia para o ensino da Educação Música; História da música no Brasil. Influências da música africana 
e indígena na música nacional. Origem da música. Expressão musical aplicada a educação. Oficinas de 
expressão musical. Fontes sonoras. Construção de instrumentos musicais e objetos sonoros. Tipos de 
repertórios.  Música da cultura infantil. Aspectos teóricos da música (som, partituras, timbre, voz, notas 
musicais, escalas). Técnicas e expressões musicais. Construção de projetos e oficinas através de 
musicalização. Tipos de instrumentos musicais 
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (Educação) 
Noções de didática e Programas e Técnicas pedagógicas, plano de curso, plano de aula. Relações humanas. 

Os grupos e sua dinâmica. Habilidade de digitação;(teclas de atalho) Cuidados especiais. Liga/desliga. 

Backup.Windows e suas versões;Intranet e Internet; configurações, navegadores e restrições;Vírus – detecção 

e eliminação/ prevenção;DOS: Principais Comandos; HARDWARE E SOFTWARE: Conceito, Tipos e 

Funções/Aplicações;Windows Explorer, Painel de Controle, Meu computador, Ferramentas de Sistema, 

Drivespace, Scandisk, Desfragmentador de Disco, Área de Transferência e Backup;WORD: Formatação de 

textos em geral, Mala direta e Memorandos; EXCEL: Planilhas Eletrônicas, Gráficos e Funções.Manuseio de 

periféricos – impressoras; Utilização do PowerPoint – criação de apresentação e de organograma; Técnicas de 

ensino e aprendizagem voltadas para o treinamento de crianças,  jovens e adultos orientando-os nas técnicas 

específicas da área em questão. Despertar nos grupo de crianças o interesse pela Informática, apresentando 

às mesmas a vida pela visão da Informática; Aplicar cursos de Informática de Windows, Word, Excell, Internet e 

sistemas de Designe Gráfico e Tratamento de Imagens; apresentações, slaids;  Estatuto da Criança e do 

Adolescente;  Orçamento e planejamento de lista de materiais. Conhecimentos básicos de normas de higiene 

no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de 

atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 

 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE CANOINHAS 

EDITAL Nº 001/2014 

 

 

INSTRUTOR DE PINTURA EM TELA, TECIDO E DESENHO 
Noções de didática e Programas e Técnicas pedagógicas, plano de curso, plano de aula. Relações humanas. 

Os grupos e sua dinâmica. Conhecimentos inerentes ao Processo de criação. Percepção. Criatividade: 

conceito, originalidade e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o visual, o tátil. Aspectos 

formais da arte/artesanato: linha, forma superfície, volume, espaço, tempo, movimento. Integração através do 

trabalho artesanal. Recursos materiais. Técnicas e manuseio de materiais diversos, para confecção de 

produtos artesanais. Confecções de peças artesanais. Orçamento e planejamento de lista de materiais. 

Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 

materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 

Atribuições inerentes ao cargo. Tipos de materiais para artesanato; artesanato regional brasileiro; Materiais 

recicláveis para  artesanato; Materiais tóxicos, Soma e subtração de cores; Tipos de tintas para diferentes fins 

artesanais; Manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para artesanato. Estatuto da Criança e do 

Adolescente;   

INSTRUTOR DE TEATRO 
A história do teatro, conceitos, teorias, principais produtores, diretores, peças premiadas. O ensino de 
teatro no contexto atual; Processo de construção do conhecimento em teatro - interações com texto, o 
espaço, o contexto e os personagens; Artes, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 
Pedagogias teatrais: contexto e gênese; O teatro na educação: fundamentos. Noções de artes técnicas no 
teatro: Figurino: o que é?;  Sua função; espaço e tempo; elementos; Adereços: de cenário;  de cena; 
Cenografia:  História, riscos, simplicidade; Iluminação: Intensidade; cor; distribuição; movimento; luz; 
Sonoplatia e sonorização: histórico; efeitos especiais, tipos de equipamentos, montagens, consertos, 
instalação elétrica e eletrônica; Planejamento 
 
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, 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; Avaliação da aprendizagem: conceitos e 
procedimentos; - PCN’S. - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Educação no mundo atual, 
Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, 
psíquicos e sociais, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Processo Ensino-
Aprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos e 
processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e 
habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010, Fixa 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
 

MONITOR (Social) 
Educar e cuidar; Higiene, saúde e nutrição. A organização do tempo e do espaço; direitos da infância; 
relação unidade de educação e família; O, Lúdico e a educação, recreação, A inclusão escolar, Função e 
papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades 
recreativas, Métodos e processos no ensino da leitura. Definições dos tipos de deficiência; Programa 
Educação Inclusiva; Direito a Diversidade; Convenção da Guatemala Decreto nº 3.956/2001; Celestin 
Freinet e a aula passeio. Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito à sinalização e cuidados com o 
pedestre. Noções básicas de cuidados com a pessoa humana idosa, crianças e adolescentes.  Noções de 
primeiros socorros –epilepsia, pequeno e grande mal epilético, transtorno delirante, sensação de desmaio 
ou desmaio, hemorragias, epistaxe, feridas, entorse, corpos estranhos (olhos, ouvido, nariz e garganta), 
engasgo (parada cardiorrespiratória) e fraturas. . Atendimento ao público e ao telefone, recepção, noções 
de arquivo e elaboração de ofícios e memorandos. Definições dos tipos de deficiência; Programa 

Educação Inclusiva; Direito a Diversidade; Convenção da Guatemala Decreto nº 3.956/2001; Estatuto da 
Criança e do Adolescente–ECA, proteção integral à criança e ao adolescente; Dos Direitos Fundamentais; 
Da Prevenção; Da Política de Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das Medidas Pertinentes aos Pais 
ou Responsável; Do Conselho Tutelar; Mediação de Conflitos; História Social da criança e da família; 
Desenvolvimento da criança e do adolescente; Formas de violência contra a criança e o adolescente; 
Exclusão social ;Álcool, tabagismo outras drogas; Conhecimentos do Programa de Erradicação do 
trabalho Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem; 
Proposta curricular; processos de avaliação ;LDB (Lei de Diretrizes e Bases)–lei 9.394/1996; 
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Conhecimentos sobre o processo se ensino-aprendizagem; processos de avaliação; Qualidade no 

atendimento ao público ;forma de atendimento ao público; postura ; .SUS,  ESF, SUAS, LOAS. 
 

MOTORISTA 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar 
atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e 
competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos 
órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. 
Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. 
Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. 
Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: 
Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. 
Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção 
periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de 
álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais. 
Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. 
Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. 

Movimentação e transporte de emergência.  Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, 
Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos 

inerentes as atribuições do cargo. 

 
ORIENTADOR SOCIAL  
Política Nacional de Assistência Social. Lei da Adoção Cidadania; democracia; rede social; direitos sociais; 
seguridade social; Proteção Social; Violência Social; Família; Políticas Públicas; Estado e Serviços 
Públicos. Conhecimento sobre: Relações Humanas; Participação popular e controle social nas políticas 
públicas e garantia de direitos; Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com 
família; Ética e Trabalho; A importância da família no convívio social e na proteção social; Família e 
políticas públicas; Trabalho com grupos; Sistema de Garantia de Direitos; O papel do Orientador Social; 
Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Política de Assistência Social; 
Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Concepção de 
convivência e fortalecimentos de vínculos. CRAS; Legislação Social: Constituição Federal de 1988; Lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; Lei da Adoção nº 12.010, de 3 agosto de 2009, a qual 
dispõe sobre a adoção; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS/2004; Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; Texto da Resolução nº 109, 
de 11 de novembro de 2009; O papel do Orientador Social. CRAS. Plano Integrado de Enfrentamento ao 
Crack e outras Drogas; A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais; 
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias; Dinâmica Familiar: noções 

básicas. A importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. 
Estatuto da Criança e do Adolescente–ECA, proteção integral à criança e ao adolescente; Dos Direitos 
Fundamentais; Da Prevenção; Da Política de Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das Medidas 
Pertinentes aos Pais ou Responsável; Do Conselho Tutelar; Mediação de Conflitos; História Social da 
criança e da família; Desenvolvimento da criança e do adolescente; Formas de violência contra a criança e 
o adolescente; Exclusão social ;Álcool, tabagismo outras drogas; Conhecimentos do Programa de 
Erradicação do trabalho Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, 
aprendizagem; Proposta curricular; processos de avaliação ;LDB (Lei de Diretrizes e Bases)–lei 
9.394/1996; Conhecimentos sobre o processo se ensino-aprendizagem; processos de avaliação; 

Qualidade no atendimento ao público ;forma de atendimento ao público; postura ; .SUS,  ESF, SUAS, 
LOAS. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia dos ossos do crânio e face. Conhecimentos de aparelhos de 
raios X - tubos para produção de raios X, constituição de tipos de aparelhos, funcionamento dos aparelhos. 
Conhecimentos de tipos de filmes. Conhecimentos de câmara escura e métodos de processamento 
radiográfico. Técnicas de revelação, fixação, de elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. 
Conhecimentos dos efeitos biológicos e proteção contra as radiações ionizantes. Riscos e precauções: 
equipamentos de proteção individual e coletiva. Biossegurança em Clínica Radiológica Odontológica. 
Conhecimentos das técnicas radiográficas intra-bucais (Periapicais, Interproximal e Oclusal) e extra bucais 
(Panorâmica, Cefalométrica frontal e lateral, Mão e Punho) e seus principais erros de técnica. Métodos 
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radiográficos de localização (Clark, Le Master, Miller Winter e M.Donovan). Conhecimentos básicos sobre 
imagem radiográfica digital odontológica. Sensores e impressoras dry. Conhecimentos básicos de tomografia 
computadorizada. Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998: Aprova o Regulamento Técnico que 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe 
sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. Tipos de arquivos. 
Noções básicas de armazenamento de dados 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
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.  
Bibliografia Sugerida 

ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.  
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional. 1985.  
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. Médicas, 
1995. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da.  Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1985.  
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio e Outras Gramáticas Normativas. 

A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

Almanaque Abril 2013. 
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato, 
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
MATEMÁTICA 
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.  
Bibliografia Sugerida 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto,  GIOVANNI JR., J.Matemática Fundamental: 2º, Grau – volume único.. 
SP, Ed. FTD, 2008. 
Outros Livros de Matemática do ensino médio 

A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

Almanaque Abril 2013. 
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato, 
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUM A TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR 
 

Legislação: Lei Orgânica do Município de Canoinhas, Estatuto do Servidor Municipal de Canoinhas, 

Constituição Federal, ECA, Estatuto do Idoso. 
 
Administração Pública:  
Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;  
Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais 
recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e 
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, 
envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: 
softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança.  
Bibliografia Sugerida 

Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática. 
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
 

Conhecimentos Técnico Profissionais: 
 

ARQUIVISTA 
Noções técnicas de Arquivologia; Noções Básicas de Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: 
teorias, conceitos e definições. Biblioteca pública: planejamento, organização e administração. Formação e 
desenvolvimento de coleções: políticas e rotinas de seleção e aquisição de material documentário, avaliação 
de coleções. Tratamento técnico da informação: catalogação (AACR2), classificação e indexação. Serviço de 
referência e informação: princípios e fundamentos; disseminação da informação; comutação bibliográfica; 
serviços e produtos de informação (tradicionais e automatizados); marketing. Normas da ABNT sobre 
documentação. Gestão da informação e do conhecimento; Noções básicas de informática: Editor de textos 
Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar 
gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e 
imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar 
dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de organização de arquivos e 
métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas operacionais. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e 
estoques, análise de contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, 
aço e concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. 
Projetos e execução de instalações elétricas e Hidráulicas em canteiros de obras e edificações (inclusive 
noções de segurança). Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, 
Projetos Dimensionamentos e execução de obras de Saneamento Básico; Alvenaria; Revestimento; Pinturas e 
pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. Orçamentos: Composição de 
custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Canteiros de obras; 
construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive noções de 
impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. 
Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de infiltração (segundo 
normas da CPRH). Noções de projetos e execução de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e 
elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de orçamentos públicos. Conhecimentos de AutoCAD. 
 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
1.Circuitos elétricos polifásicos: modelos e impedâncias de equipamentos, em regimes permanente e 
transitório; valores em por unidade; circuitos elétricos desequilibrados; componentes simétricos; diagramas de 
sequência; faltas simétricas eassimétricas.2.Medição de grandezas elétricas: medição de corrente; medição de 
tensão; medição de potência ativa; medição de potência reativa; medição de frequência; medição de demanda; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE CANOINHAS 

EDITAL Nº 001/2014 

 

 

medição de energia; medição de resistividade; medição de isolação; instrumentos de medição; transformadores 
de corrente e de potencial.3.Dispositivos de conversão eletromecânica de energia: Sistemas e circuitos 
eletromagnéticos: indução de tensão, força eletromagnética, circuito equivalente magnético, energia 
armazenada no campo magnético, indutância, excitação senoidal. Conversão eletromecânica da energia: força 
e torque eletromagnético; tensões induzidas; sistemas eletromagnéticos lineares. Transformadores: 
transformador ideal e real; circuito equivalente; regulação de tensão e rendimento; paralelismo de 
transformadores; ensaio de curto-circuito e de circuito aberto; auto-transformador, transformadores trifásicos; 
transformadores de 3 enrolamentos; sistema por unidade. Máquinas de corrente contínua: aspectos 
construtivos; equacionamento matemático em regime permanente; curva de magnetização; geradores com 
excitação em separado e auto-excitado; motores shunt e em série, partida. Máquinas síncronas: aspectos 
construtivos; geradores e motores; circuito equivalente; características de torque e de potência; paralelismo de 
geradores; curva de capacidade; controle de fator de potência. Máquinas de indução monofásicas: circuito 
equivalente, projeto da partida. Máquinas de indução trifásicas: circuito equivalente, campo magnético girante, 
tensões induzidas, modos de operação, características de desempenho, efeito da resistência do 
rotor.4.Instalações elétricas em baixa tensão: elementos do projeto; interferências e definições; distribuição de 
tomadas; noções de lumino técnica; distribuição de iluminação; alimentação de cargas; circuitos de motores; 
dimensionamento de condutores dos circuitos; dimensionamentos de condutos; proteção dos circuitos; 
dimensionamento de quadros; entrada de energia; norma NBR 5410.5.Instalaçõeselétricas em média tensão: 
padrões e normas técnicas relativos a instalações em média tensão (comerciais, industriais e subestações); 
tecnologia e especificação de transformadores, disjuntores, chaves, reatores, pára-raios, bancos de 
capacitores, reatores, compensadores estáticos; noções quanto a arranjo de subestações, coordenação de 
isolamento.6.Qualidade da energia elétrica: aspectos regulatórios; continuidade do serviço; níveis de tensão; 
cintilação, desequilíbrio e flutuação de tensão; variações transitórias e momentâneas; harmônicos; controle de 
frequência; cargas perturbadoras.7.Engenharia econômica: matemática financeira; viabilidade econômica de 
investimento; comparação econômica de alternativas de investimento; depreciação.8. Eficiência energética: 
introdução dos conceitos de eficiência energética e gerenciamento energético; levantamentos em sistemas 
comerciais e industriais, com ênfase em iluminação, ar condicionado e motores; diagnóstico de perdas e 
desperdícios proposição de sistemas mais eficientes; noções de eficiência em acoplamento de máquinas 
motrizes, sistemas de bombeamento, ventilação, compressores, transportadoras e outros.9.Acionamentos 
elétricos: sistemas de acionamentos e componentes; acionamentos mecânicos e transmissão de potência 
mecânica; variações mecânicas e oscilações torcionais; acionamentos elétricos, partida, aceleração e controle 
de velocidade; ciclos de trabalho, dimensionamento, volantes e estudo dinâmico; conversores estáticos, 
controle de velocidade, aplicações e seleção. Partida, frenagem einversão.10. Distribuição de energia elétrica: 
sistemas de subtransmissão; subestações de distribuição; sistemas de distribuição primária; estações 
transformadoras; redes de distribuição secundária; classificação das cargas; fatores típicos utilizados em 
distribuição; conceitos gerais de tarifação; PRODIST –Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 
Sistema Elétrico Nacional. 
 
FARMACÊUTICO 
Atendimento de Urgência e Emergência. Política Nacional de Humanização; Processo saúde – doença. Legislação 

do SUS. Drogas e concentração da droga e seu efeito; Administração pública: conceito, objetivo, classificação, 
estrutura organizacional; Noções de manipulação de medicamentos; Humanização dos atendimentos; Lei 
Federal 8.080/90; Dispensação de medicamentos: individual, coletiva, por cota mista, dose sanitária, 
atendimento ambulatorial; Administração de materiais: calculo de estoque máximo e mínimo, ponto de 
requisição ou ressuprimento, controle de estoque por fichas ou processamento de dados, análise do consumo 
de medicamentos; Controle de qualidade: importância, procedimentos, medicamentos adquiridos, 
medicamentos produzidos na farmácia; Farmaco vigilância: importância, objetivos e procedimentos; Farmácia 
clínica: objetivos, importância, orientação do paciente, integração com a equipe multiprofissional de saúde; 
Legislação Farmacêutica – Leis resoluções e decretos regulamentadores; Código de Ética do Profissional 
Farmacêutico;; Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza 
de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes. SUS,  ESF, SUAS 
 
FISIOTERAPEUTA 
Política Nacional de Humanização; Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; Conceito de 
Reabilitação; O Trabalho em Equipe na Reabilitação; O Papel de cada Profissional na Equipe de Reabilitação; 
Reabilitação; Paralisia Cerebral e Facial; Acidente Vascular Cerebral; Parkinsonismo; Síndrome de Down; 
Hanseníase; Afecções de Músculos e Tendões; Escolioses; Doenças Reumáticas; Cardiopatias; Amputações; 
Pneumopatias; Conceito e Aplicação: Exercícios Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, 
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Exercícios Isométricos; Conceito e Aplicação: Mecanoterapia; Conceito e Aplicação: Hidroterapia; Conceito e 
Aplicação: Termo terapia; Conceito e Aplicação: Crioterapia; Conceito e Aplicação: Massoterapia; Conceito e 
Aplicação: Eletroterapia; Fisioterapia aplicada à geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças da 3ª idade; 
Ética e Legislação Profissional. SUS,  ESF, SUAS 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Audição: -Anatomia e fisiologia da audição; -Desenvolvimento normal da audição e da linguagem; -Avaliação 
auditiva no adulto e na criança; -Inspeção do meato acústico externo, audiometria, imitância acústica 
(fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); -Triagem 
auditiva em escolares; -Avaliação eletro fisiológica-EOA, BERA; - Processamento auditivo central; -Aparelhos 
auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: -Anatomia e 
fisiologiados órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; -Avaliação perceptual e acústica da 
voz; -Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; -Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes na 
infância e terceira idade; -Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; -Atuação fonoaudiológica nas 
seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: -Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - 
Desenvolvimento da linguagem escrita; Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação 
fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; -Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 
linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento maxilofacial; -Amadurecimento 
das funções orofaciais; -Sistema estomatognático; -Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade 
oral; -Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; -Disfagia avaliação e 
tratamento. -Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Noções de Informática. - Humanização do 
atendimentos -Lei Federal 8.080/90 Teorias da educação; Psicologia do desenvolvimento; Patologias dos 
Órgãos da Fala e Audição; Alterações da linguagem; Alteração da Motricidade Oral e Fonação;Alterações da 
linguagem escrita e leitura; avaliação do processo Auditivo; Ética; Neurofisiopatologia; Patologias dos órgãos 
da fala e audição. SUS,  ESF, SUAS 
 
CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE MÉDICOS 
Política Nacional de Humanização;. Processo saúde – doença.   Noções de saneamento básico.  Doenças 

transmissíveis evitáveis por vacinação.  Doenças endêmicas no Brasil.   Noções de vigilância epidemiológica.  
Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação Compulsória. . Políticas públicas de saúde no Brasil; 

Código de ética da Medicina. SUS,  ESF, SUAS 
 
MEDICO AUDITOR 
1. Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do Sistema Único de 
Saúde. Papel da Agência Nacional de Saúde. 2. Aspectos de interesse da auditoria médica na legislação 
brasileira: Constituição Federal, Códigos Civil e Penal, Código de Direitos do Consumidor e Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 3. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica. Resoluções do Conselho 
Federal e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica. 4. Noções sobre ética médica e 
bioética. Princípios fundamentais da bioética. 5. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e 
auditoria contábil.6. Noções sobre medicina baseada em evidências e sua aplicação como referencial para as 
práticas médicas.7. Auditoria de avaliação: composição da conta médico/hospitalar; análise da cobrança de 
materiais, de medicamentos e de procedimentos de alta complexidade; análise de novos serviços de 
assistência como atendimento pré-hospitalar, internação domiciliar (home care) e hospital dia. 8. Auditoria de 
avaliação em especialidades, áreas de atuação e procedimentos de alta complexidade. Protocolos clínicos e 
Guide Lines a partir de evidências científicas e dos consensos das sociedades científicas de especialidades; rol 
de procedimentos e CBHPM. 9. Auditoria Médica no SUS e órgãos governamentais; Sistema Nacional de 
Auditoria. 10. Auditoria Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos e seguros de saúde; cooperativas 
médicas e sistema de autogestão. 11. Pesquisa em auditoria médica; noções de estatística, epidemiologia e 
informática aplicadas à auditoria médica. 12. Principais modelos de assistência à saúde no Brasil.  
 
MÉDICO AUTORIZADOR - MEDICO CLÍNICO GERAL (Região Interiorana) - MÉDICO GENERALISTA - 
MÉDICO GENERALISTA ESF  E MÉDICO PLANTONISTA  
Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; 
Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e 
linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose 
hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma 
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia.  Endocrinologia: diabetes melitus 
tipo 1 e 2, doenças da tireóide, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófiseadrenal; Nefrologia: malformações e infecções do trato 
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urinário, litíase urinária; Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite 
infecciosa, taquiarritmias, bradiarritmias, doença arterial coronariana; Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, 
doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; Imunologia: doenças reumáticas; Pneumologia: infecções e 
neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica; Infectologia: doenças sexualmente 
transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; 
Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato 
digestivo, hepatites, etilismo; Intoxicação e envenenamento; Adinamia circulatória aguda; Insuficiência respiratória aguda; 
Restauração Hemodinâmica; Politraumatismo; Abdômen agudo; Estado de inconsciência; Queimaduras; Distúrbios 
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; Enfermidades do aparelho geritourinário; Doenças reumáticas; Doenças Sexualmente 
transmissíveis; Doenças infecto-contagiosas e parasitórias; Doenças neurológicas; Avitaminoses; Ortopedia; Noções gerais 
de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; Noções gerais de Epidemiologia das doenças crônico-degenerativas; 
Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos Serviços de Saúde no Brasil  
 

MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 
Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; 
Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pós-menopáusica; Distúrbios do sono no climatério; 
Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; 
Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome prémenstrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com 
atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões 11 benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. 
Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em 
patologia do trato genital inferior; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças 
benignas do útero; Prolapso genital e roturas perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; 
Bexiga hiperativa; Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de 
mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama: 
fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos 
papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; Ultra-som de mama: Indicação e técnica; 
Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e ultra -som. Diagnóstico de Gravidez. Cuidados Pré-Natais. 
Abortamento. Gravidez Ectópica. Doença Hipertensiva da Gravidez. Hemorragias do Último Trimestre da 
Gestação.Complicações Clínicas da Gravidez. Anemia. Aids. Diabetes. Infecção Urinária. Parto Prematuro. 
Incompatibilidade Sanguínea Materno-Fetal. Assistência ao Parto. 
 

MÉDICO PEDIATRA 
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. Distúrbios 
da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase neonatal. Infecções congênitas: rubéola, 
citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, 
hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, 
doença de Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose na infância 
diagnóstica, quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites. Hepatites virais: A, B e C. Pneumologia: 
insuficiência respira tória na infância; Infecções de vias aéreas superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e 
bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. 
Verminoses. Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e falciforme). 
Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na infância. Endocrinologia: Hiperplasia 
de supra-renal congênita. Diabetes melitus na infância. Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória 
no período neonatal e infância; desequilíbrio hidro - eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias 
cardíacas na infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
síndromes e transtornos mentais orgânicos; demências na senilidade e pré-senilidade; transtornos mentais orgânicos 
induzidos por substâncias psicoativas; esquizofrenia; transtorno delirante paranóico; transtornos psicóticos s.o.e.; 
transtornos afetivos; transtornos de ansiedade; transtornos somatomorfos; transtornos dissociativos; transtornos sexuais; 
transtornos do sono; transtornos factícios; transtornos de personalidade; transtornos da alimentação; psiquiatria infantil; 
psiquiatria comunitária; psiquiatria forense; emergências psiquiátricas; epidemiologia dos transtornos mentais; testes 
laboratoriais e outros testes; psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes; psicoterapias. epidemiologia; medicina social e 
preventiva; código de ética; código de processo ético; saúde pública; atualidades sobre saúde pública; atualidades sobre 
medicina geral. o estatuto da criança e do adolescente. o estatuto do idoso. 

 
MÉDICO VETERINÁRIO (Rural) 
Disciplinas básicas de graduação em medicina veterinária (curricular básica); Clínica médico-cirúrgica 
veterinária; Doença infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; 
Farmacologia e terapêutica  médico veterinária; Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de 
produtos de origem animal; Legislações sanitárias (federal e estadual/SC); Microbiologia e imunologia; Nutrição 
animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e fisiologia da reprodução 
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animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnia; Específico: Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária 
e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e higienização de 
estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; Medidas de 
controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS. Noções de anatomia, fisiologia, 
patologia, clínica e cirurgia veterinária de animais domésticos; Epidemiologia geral e aplicada. Conceitos de 
bioestatística; Principais doenças de importância em saúde pública animal: controle, prevenção e diagnóstico; 
Doenças de notificação obrigatória (OIE); Programas da Área Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Diagnósticos laboratoriais: principais técnicas oficiais, seus princípios e colheitas de material 
para diagnóstico; Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (legislação vigente). BPF, 
PPOH e APPCC; Intoxicações e toxi-infecções alimentares; Legislação sobre exercício da profissão 
 

ODONTÓLOGO - ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-CEO - ODONTÓLOGO PERIODONTIA-CEO  
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Traumatismo em dentes 
permanentes jovens. Dentística restauradora diagnóstico e tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. 
Erupção dental. Oclusão. Semiologia exame do paciente. Técnicas radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. 
Prevenção da cárie dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação pré-
operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações periodontais agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem 
endodontica. Placa bacteriana. Controle de placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. 
Exodontia: técnicas e acidentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro criminal, 
trabalhista e civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de incapacidade 
laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais.. Processo saúde – doença.  . Noções de saneamento básico.   

Política Nacional de Humanização.. Sistemas de Informação em Saúde. Administração pública. Poderes 
Administrativos.  Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, 
Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do 

cargo. 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE PROFESSORES 
DIDÁTICA E TEORIAS DA APRENDIZAGEM: Concepções inatistas, ambientalistas e interacionistas. Abordagens 
comportamentais, gestálticas, humanistas, cognitivas e sistêmicas. Teorias clássicas de desenvolvimento cognitivo - 
Métodos, teorias e/ou sistemas educacionais: Freinet, Montessori, Waldorf, Freire, Decroly,  Piaget, Wallon, 
Vygotsky, Morin, Perrenoud e etc.Teoria da Aprendizagem Social de Albert Bandura, Teoria de Ensino de Jerome 
Bruner, Teoria da Aprendizagem Significante de Carl Rogers, Teoria de Aprendizagem Significativa de David 
Ausubel, Teoria da Atividade (Vygotsky, Leontiev, Davydov), Possibilidades de ensino e aprendizagem através de 
mídias eletrônicas, Pressupostos e Características da Didática,  A relação pedagógica como decorrência do estar no 
mundo,  A prática pedagógica sistemática socialmente promovida,  A relação discurso-fundamento-ação,  contexto 
da Prática Pedagógica,  Propostas curriculares para o ensino fundamental,  Especificidades da escola pública,  
Dinâmica da Sala de Aula,  Interesses e objetivos: o consensual e o conflitante,  A Construção de uma Proposta de 
Ensino-Aprendizagem, - Conhecimento da realidade e alternativas de ensino,  Planejamento da ação: metas e 
objetivos, o significado dos conteúdos, a propriedade dos procedimentos didáticos, o sentido da avaliação.  

Planejamento, avaliação e currículo. Interdisciplinaridade, plano de aula, mediação professor/aluno.  LDB – PCNS – 
ECA. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA  
Noções de didática e Programas e Técnicas pedagógicas, plano de curso, plano de aula. Processo e teorias do 
ensino/aprendizagem - Metodologia para o ensino da Educação Música;  História da música no Brasil. Influências 
da música africana e indígena na música nacional. Origem da música. Expressão musical aplicada a educação. 
Oficinas de expressão musical. Fontes sonoras. Construção de instrumentos musicais e objetos sonoros. Tipos 
de repertórios .Música da cultura infantil. Aspectos teóricos da música(som, partituras, timbre, voz, notas 
musicais).Construção de projetos e oficinas através de musicalização. Tipos de instrumentos musicais 
PROFESSOR SALA AEE  
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, 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; 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 a 
Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S 
DIDÁTICA GERAL. Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva; O Atendimento Educacional 
Especializado; Legislação Educacional; A caminhada legislativa na educação especial e a legislação vigente; 
Tecnologia Assistiva e suas Modalidades;   Desenho Universal. Língua Brasileira de Sinais. 
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TÉCNICO DESPORTIVO  (ATLETISMO, BASQUETEBOL, DANÇA, FUTEBOL, FUTSAL, GINÁSTICA, 
HANDEBOL,  JUDÔ,  TÊNIS DE CAMPO, TÊNIS DE MESA, VOLEIBOL E  FUTEBOL NO INTERIOR) 
- Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; - Concepções psicomotoras do exercício físico; - 
Atividade Física e o  desenvolvimento humano; -  As teorias do Esporte; - As qualidades físicas e desportos; - 
Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício. - Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais 
aplicadas à Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os 
desdobramentos na Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as 
mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; - Educação física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, 
metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e 
transformação didático-pedagógica; A História da Educação Física;. Dança como: linguagem que permite exteriorizar 
sentimentos e emoções, expressão da própria vida. Educação Física Escolar e qualidade de vida, frente à realidade 
social econômica política e cultural, nos seus diferentes significados: Educação, Trabalho, Saúde e Lazer. Educação 
Física e Cidadania. Ginástica como: Forma de exercitação corporal. Jogo como: Produção social no processo ensino 
aprendizagem. Possibilidade de experiências corporais: Recreação e jogos. Iniciação ao desporto e a dança. 
Possibilidades de experiências prático-teóricas, cognitivas, sociais e afetivas, atividades lúdicas: a competição/ 
cooperação/ sociabilizará a reflexão /análise/ compreensão / síntese da realidade física corporal, 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO 
 

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Concurso 
Público 001/2014 da Prefeitura Municipal de CANOINHAS, inscrição número _______, para o cargo 
de __________________________________________requer a Vossa Senhoria: 
 
1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência. 
 
Deficiência:______________________________________________________________  
 
CID n°: _________________________ 
 
Nome do Médico: _________________________________________________________ 
 
2) Condição Especial para realização da prova: 
a)(  ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
  Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
b)(  ) Sala Especial 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
c) (  ) Leitura de Prova 
 
d) ( ) Amamentação. 
Nome do Acompanhante: ___________________________________________________ 
Horários de amamentação: _______________________________________________ 
 
e) ( ) Outra Necessidade: 
 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 201__. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
CONCURSO PÚBLICO 001/2014 - PM CANOINHAS 

 

Tipo de Recurso:  
 
[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição    
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito provisório 
[ ] 3 – Contra a classificação  
[ ] 4 – Outro: ____________________________________ 

Nome do Candidato: 

N.º de Inscrição: Cargo: 
 

N.º da Questão: Data: 

Fundamentação e Referência Bibliográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local e data _________________._____de ____________ de 201__. 

 
 

__________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2014 - PM CANOINHAS 
 
 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 
identidade nº _________________________, inscrito no cargo de 
__________________________________ Inscrição n.º _________ do Concurso Público Edital 
001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS, residente e domiciliado a 
Rua/Av.______________________________________________________________nº__________, 
Bairro_____________________,cidade_____________,Estado_________, CEP________________ 

  

Venho REQUER a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me 
ENQUADRO NA CONDIÇÃO de: 

 

 

[   ] Desempregado 

Sendo que: 

- Declaro para os devidos fins que não sou detentor de cargo público; 

- Declaro que não possuo outra fonte de renda. 

 

[   ] Doador de Sangue 

 

 

Nestes Termos firma a presente declaração e 

Pede Deferimento do requerimento 

 

 

 

_________________, ______ de ____________ de 201__ 

(local e data) 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Declarante/Requerente 

 
 




