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PROCESSO SELETIVO - EDITAL 002/2012 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, torna público que fará realizar Processo Seletivo, para 
admissão de pessoal em caráter temporário (ACT) no quadro de pessoal do Município de Navegantes, que 
se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital, organizado e executado pela Sociedade Educacional 

de Santa Catarina – SOCIESC; 
1.2 O Processo Seletivo destina-se à contratação de pessoal, em caráter temporário, em razão de 

excepcional interesse público, resultante da falta de servidores efetivos, nos casos de licenças ou 
afastamentos do cargo de provimento efetivo, com vistas a atender as necessidades da 
Administração Pública Municipal para manutenção dos serviços públicos essenciais; 

1.3 As funções, número de vagas, quantidade de vagas, salários mensais, jornada semanal de trabalho e 
pré-requisitos, estão indicadas no Anexo 1 deste Edital; 

1.4 Após o preenchimento das vagas indicadas no Anexo 1, os candidatos aprovados e classificados po-
derão ser admitidos para o preenchimento das vagas que vierem a surgir, dentro do prazo de valida-
de deste Processo Seletivo; 

1.5 As atribuições das funções estão relacionadas no Anexo 2 deste Edital; 
1.6 Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos à Lei Municipal 007/2003 e 072/2010.  
1.7 O inteiro teor do Edital estará disponível no “site” www.sociesc.org.br/concursos, sendo de respon-

sabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 O período das inscrições será das 10h00min do dia 16 de janeiro até às 16h00min do dia 14 de 

fevereiro de 2012, horário oficial de Brasília; 
2.2 O Processo de Inscrição ao Processo Seletivo previsto neste Edital dar-se-á através da Internet, 

devendo o candidato proceder conforme descrito a seguir: 
2.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar na Internet, o “site” da Sociedade Educacional 
de Santa Catarina - www.sociesc.org.br/concursos, durante o período de inscrições, preencher o 
Formulário Eletrônico de Inscrição e imprimir o boleto para o pagamento do valor da inscrição; 
2.2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto de todos os dados 
solicitados no Formulário Eletrônico de Inscrição e até o dia 14 de fevereiro de 2012 efetuar o 
pagamento do boleto bancário, em qualquer banco, casa lotérica ou pela própria Internet, utilizando 
o código de barras; 
2.2.3 O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a confirmação do pagamento 
do valor de inscrição correspondente à função; 
2.2.4 A SOCIESC não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados; 
2.2.5 Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer tempo, o 
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada. 

2.3 O valor da taxa de inscrição para cada um dos níveis de escolaridade é o seguinte: 
a) R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para as funções de nível de ensino fundamental; 
b) R$ 60,00 (sessenta reais) para as funções de nível de ensino médio; 
c) R$ 80,00 (oitenta reais) para as funções de nível de ensino superior. 
2.3.1 O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
em cheque, e somente será considerada efetuada após a compensação; 
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2.3.2 Se por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será 
automaticamente tornada sem efeito; 
2.3.3 Não serão aceitos pagamento de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 
condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital; 
2.3.4 São considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua inscrição via internet e 
não pago o respectivo boleto bancário nos termos do item 2.2.2; 
2.3.5 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído; 
2.3.6 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o 
motivo alegado, exceto aos candidatos beneficiados pela Lei Municipal 2.233/2009, conforme 
disposto no item 2.3.7; 
2.3.7 O candidato beneficiado pela Lei Municipal 2.233/2009, deverá efetuar sua inscrição pela 
Internet e enviar Pedido de Isenção via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) para a SOCIESC - 
Concursos Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, 
anexando ao pedido o boleto bancário e a fotocópia autenticada do documento comprobatório. Tais 
providências deverão ser tomadas impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2012; 
2.3.8 A partir de 06 de fevereiro de 2012 o candidato que protocolou Pedido de Isenção nos termos 
do item 2.3.7 deverá consultar na Internet no “site” www.sociesc.org.br/concursos se o seu pedido 
foi aceito, caso contrário, deverá imprimir uma segunda via do boleto e pagá-lo até o vencimento 
para manter sua inscrição. 
2.3.9 A partir das 10h00min do dia 15 de fevereiro de 2012, o candidato deverá conferir, no “site” 
www.sociesc.org.br/concursos, se a inscrição efetuada pela Internet foi confirmada. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com a SOCIESC pelo telefone (47) 3461-0525, para 
verificar o ocorrido. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 16h00min do 
dia 16 de fevereiro de 2012. 

2.4 O candidato deverá inscrever-se para apenas 01 (um) das funções deste Processo Seletivo; 
2.4.1 Havendo mais de uma inscrição em desacordo com o item 2.4, serão canceladas as mais 
antigas, permanecendo a última inscrição realizada. 

2.5 São requisitos legais para admissão nas funções previstos neste edital, devendo o candidato atender 
e comprovar cumulativamente no ato da convocação, apresentando prova de: 
a) ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

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

c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
e) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão; 
g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 

mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental; 
h) não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o 

previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas 
Emendas Constitucionais nº 19 e 20 bem como receba benefício proveniente de regime próprio 
da previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público; 

i) não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20. 

2.6 Ao preencher seu Formulário Eletrônico de Inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o 
candidato está declarando formalmente que atende os requisitos legais relacionados no item 2.5 
deste Edital; 

2.7 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do 
candidato ou quanto à função escolhida; 
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2.7.1 Os eventuais erros de digitação de informações pessoais, ocorridos quando da inscrição, 
deverão ser corrigidos em formulário específico (disponível no site), que deverá ser enviado via e-
mail (assinado pelo candidato) para o endereço eletrônico requerimentos.concursos@sociesc.org.br 
(solicitar confirmação de recebimento) ou via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) para a SOCIESC 
- Concursos Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, 
impreterivelmente até o dia 29 de fevereiro de 2012; 
2.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados será o único responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 

2.8 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 14 
de fevereiro de 2012, enviar via e-mail (assinado pelo candidato) para o endereço eletrônico 
requerimentos.concursos@sociesc.org.br (solicitar confirmação de recebimento) ou via SEDEX, com 
Aviso de Recebimento (AR) para a SOCIESC - Concursos Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 
833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, requerimento (conforme formulário disponível no site) indicando 
as condições especiais de prova que necessita e os fundamentos; 
2.8.1 O pedido relativo ao item 2.8 – condições especiais não se constitui no pedido para concorrer 
a vagas reservadas a portadores de deficiência previsto no item 3, nem com ele guarda qualquer 
relação; 
2.8.2 Não haverá prova em braile. Os candidatos deficientes visuais poderão requerer prova 
ampliada ou o auxilio de um fiscal ledor para realizar sua prova. 

2.9 As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição; 
2.10 A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições estabelecidas 

no presente Edital. 
 
3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
3.1 Aos candidatos portadores de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Sele-

tivo desde que as atribuições da função pretendida sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores e a eles serão reservados o mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchi-
das em cada cargo, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto Federal 
3.298/99 e Lei Federal 8.112/90, conforme discriminado neste Edital e seus Anexos; 
3.1.1 Nos casos onde a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre as vagas de cada car-
go resultar em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subse-
quente, desde que o resultado não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) para as vagas 
reservadas; 
3.1.2 Para o atendimento do item anterior, o primeiro candidato portador de deficiência classifica-
do em cada cargo no Processo Seletivo será nomeado para ocupar a quinta vaga aberta no referida 
função, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de vinte vagas providas na função. 

3.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discrimi-
nadas no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações; 

3.3 No ato da inscrição o candidato portador de deficiência, deverá declarar em campo específico do 
Formulário Eletrônico de Inscrição, essa condição e a deficiência da qual é portador; 

3.4 O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação; 

3.5 O candidato portador de deficiência deverá enviar via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) para a 
SOCIESC - Concursos Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-
SC, requerimento para concorrer às vagas reservadas (conforme formulário disponível no site) ane-
xando a este o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa re-
ferência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a 
provável causa da deficiência. Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante 
de inscrição. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até o dia 14 de fevereiro de 
2012; 

3.6 O candidato portador de deficiência que não protocolar o requerimento e laudo médico conforme 
especificado no item 3.5, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reser-

mailto:requerimentos.concursos@sociesc.org.br
mailto:requerimentos.concursos@sociesc.org.br
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vadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, neste caso a ins-
crição será revertida, para que o candidato concorra as demais vagas não reservadas; 

3.7  Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência, dentro 
das possibilidades da Executora do Processo Seletivo, somente serão efetuadas para aqueles que 
comunicarem sua deficiência nas condições do item 2.8; 

3.8 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Processo Seletivo em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos; 

3.9 A homologação final do candidato como portador de deficiência se dará após a publicação dos 
resultados finais deste processo, quando os candidatos portadores de deficiência aprovados e 
classificados nas vagas respectivas, deverão submeter-se à avaliação médica ocupacional, para 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições da função 
pretendida, de acordo com a legislação em vigor, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Navegantes; 

3.10 A homologação final do candidato inscrito como portador de deficiência, após a avaliação 
determinada no item 3.9 deste Edital, se dará da seguinte forma: 
3.10.1 Homologada como candidato portador de deficiência com direito à reserva de vaga, quando a 
deficiência não impede o normal desempenho de todas as atividades da função; 
3.10.2 Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente por 
não se enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal 3.298/99, que caracterizam os 
portadores de deficiência. Neste caso o candidato continua inserido na classificação geral; 
3.10.3 Não homologada em face da incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as 
atribuições da função a que concorre, ficando então o candidato excluído do Processo Seletivo em 
que se inscreveu. 

3.11 Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para a função, será nomeado o 
candidato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos portadores 
de deficiência ou por reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral; 

3.12 O candidato portador de deficiência que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste 
capítulo do Edital não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer 
recurso de sua condição neste caso. 

 
4. DAS PROVAS 
4.1 O Processo Seletivo constará das provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos 

Específicos (de caráter eliminatório e classificatório) e de prova de títulos (de caráter classificatório); 
4.2 Os conteúdos programáticos exigidos por cada nível de formação requerida e conhecimentos 

específicos por tipo de cargo, assim como a composição das provas estão descritos no Anexo 3 deste 
Edital. 
 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
5.1 A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 04 de março de 2012; 
5.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados ou domingos ou feriados; 
5.3 O candidato deverá consultar a partir do dia 29 de fevereiro de 2012 no “site” 

www.sociesc.org.br/concursos o local, data e horário das provas; 
5.4 Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original 

de identidade; 
5.4.1 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (com 
foto); 
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5.4.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, documento original de identidade por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar no dia da realização das provas, o original do 
boletim de ocorrência expedido por órgão policial com prazo de emissão não superior a 30 (trinta) 
dias, devendo o candidato ser identificado em formulário específico com coleta de sua assinatura e 
impressão digital e Boletim anexo;  
5.4.3 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, boletim de ocorrência 
expedidos a mais de 30 (trinta) dias, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira 
Nacional de Habilitação (sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza 
pública ou privada e/ou qualquer outro documento não especificado no item 5.4.1; 
5.4.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 

5.5 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital; 
5.5.1 Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado; 
5.5.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato; 
5.5.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva 
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e comprovante de inscrição que é a via do 
Boleto Bancário, bem como do documento original de identidade, conforme disposto no item 5.4.1; 
5.5.4 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. Não será concedido tempo adicional seja qual 
for o motivo alegado. 

5.6 Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a 
utilização ou porte de calculadora, relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro equipamento 
eletroeletrônico; 

5.7 No ato da realização das provas objetivas, serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha 
Definitiva de Respostas. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando qualquer um 
desses materiais, sem autorização e acompanhamento do fiscal; 
5.7.1 O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha 
Definitiva de Respostas;  
5.7.2 Ao terminar seu preenchimento, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e a 
Folha Definitiva de Respostas;  
5.7.3 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato; 
5.7.4 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 1h30min (uma 
hora e trinta minutos) do início das mesmas; 
5.7.5 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o caderno de 
provas após 02h45min (duas horas e quarenta e cinco minutos) do início das mesmas; 
5.7.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar as respectivas 
provas e se retirarem do local, simultaneamente. 

5.8 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das hipóteses previstas neste Edital: 
a) Se apresentar após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) Se apresentar para a prova em outro local que não seja o previsto no edital; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste edital, para a 

realização da prova; 
e) Se ausentar da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
f) Se ausentar do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 1h30min (uma hora e trinta 

minutos) do início da prova; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, 

notas ou impressos não permitidos; 
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h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletroeletrônico (calculadora, 
relógio, pager, telefone celular, etc.); 

i) Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos; 
l) Tornar-se culpado de incorreções e/ou descortesias com qualquer membro da equipe 

encarregada da realização das provas; 
m) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

5.9 O Gabarito Preliminar das provas objetivas serão publicados no “site” www.sociesc.org.br/concursos 
da SOCIESC até as 24h00min do dia da aplicação das provas; 
5.9.1 Os cadernos de prova serão disponibilizados pela Internet exclusivamente para os candidatos 
nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da aplicação das mesmas. 

5.10 Haverá prova de títulos para as funções de nível de ensino superior, a qual constará da avaliação dos 
DIPLOMAS de Pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e de Doutorado, na área da 
função pretendida, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 
a) 30 (trinta) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Doutorado na 

área da função pretendida; 
b) 20 (vinte) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Mestrado na 

área da função pretendida; 
c) 10 (dez) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Especialização 

na área da função pretendida. 
5.10.2 Para a pontuação da Prova de Títulos serão computados os pontos referentes ao título de 
maior grau dentre os títulos relacionados nos itens 5.10.a, 5.10.b e 5.10.c; 
5.10.3 A entrega dos títulos dar-se-á na mesma data, horário e local da prova objetiva, quando os 
candidatos deverão entregar aos fiscais de sala envelope lacrado e identificado com nome e CPF, nº 
de inscrição e cargo, contendo SOMENTE a cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO do respectivo 
certificado/diploma de seu TÍTULO DE MAIOR NÍVEL (um único documento), assinando a respectiva 
relação de entrega dos documentos da prova de títulos; 
5.10.4 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; 
5.10.5 Não serão aceitos como comprovação de títulos documentos tais como: certidões, atestados, 
declarações, histórico escolar, comprovante de matrícula, entre outros; 
5.10.6 Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo 
candidato; 
5.10.7 Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas para providências quanto à 
prova de títulos; 
5.10.8 Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para a entrega de títulos; 
5.10.9 A abertura dos envelopes será feita posteriormente pela comissão avaliadora, para efetivação 
da pontuação da prova de títulos; 
5.10.10 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. 
 

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
6.1 Para as funções dos níveis de ensino médio e fundamental, a pontuação final será expressa na escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme fórmula: 
 

Pontuação Final= (NACG X 2,66) + (NACE X 4) 

Onde: 
NACG = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Gerais (questões 01 à 15) 
NACE = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Específicos (questões 16 à 30) 

http://www.sociesc.com.br/
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6.2 Para as funções do nível de ensino superior, a pontuação final será expressa na escala de 0 (zero) a 

130 (cento e trinta) pontos, conforme fórmula: 
 

Pontuação Final= (NACG X 2,66) + (NACE X 4) + PPT 

Onde: 
NACG = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Gerais (questões 01 à 15) 
NACE = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Específicos (questões 16 à 30) 
PPT = Pontuação da Prova de Títulos 
 

6.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 40 (quarenta) 
pontos; 

6.4 Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados, em função do 
nível/função/especialidade a que concorrer, segundo a ordem decrescente da pontuação final. 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
7.1 Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final, em listas de 

classificação para cada cargo; 
7.2 Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, sucessivamente, na ordem de classificação, o 

candidato que: 
a) Possuir idade superior a 60 (sessenta) anos (Art. 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso - Lei nº. 

10.741/2003); 
b) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Possuir maior idade. 
 

8. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS  
8.1 É admitido pedido de revisão quanto: 

a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas. 

8.2 É admitido pedido de recurso quanto aos resultados finais do Processo Seletivo; 
8.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos 

quesitos ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (itens 8.1.a e 8.1.b) deverá 
fazê-lo, na forma do item 8.4, em até 2 (dois) dias úteis após a publicação dos gabaritos, devendo 
enviá-lo via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) para a SOCIESC - Concursos Públicos, situada à 
Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, com a menção expressa que se 
relaciona a este Edital; 

8.4 O pedido de revisão deverá obedecer ao padrão estabelecido na Internet no endereço eletrônico 
http://www.sociesc.org.br/concursos, devendo ser observados, entre outros, os seguintes requisitos: 
a) ser digitado e assinado; 
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente; 
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes, quando for o caso. 

8.5 Os pedidos de revisão que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima serão 
preliminarmente indeferidos; 

8.6 Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por fac-símile, internet, ou qualquer meio que não 
o especificado por este edital, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes 
ou em desacordo com o modelo, constante no endereço eletrônico 
http://www.sociesc.org.br/concursos, serão indeferidos; 

8.7 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito preliminar, o 
mesmo será alterado para a forma correta no gabarito definitivo; 

8.8 Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos; 
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8.9 Após a avaliação pela Banca de Provas os resultados dos mesmos será expresso como “Deferido” ou 
“Indeferido”; 

8.10 A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão será publicada na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.sociesc.org.br/concursos, e dela constará as seguintes informações: cargo, 
número da questão, número de inscrição e resultado; 

8.11 Os recursos relativos ao item 8.2 deverão ser enviados via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) 
para a SOCIESC - Concursos Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - 
Joinville-SC, em até 2 (dois) dias úteis após a publicação e ciência do respectivo aviso ou ato, com a 
menção expressa que se relacionam a este Edital; 

8.12 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as 
circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, número de sua 
inscrição e cargo; 

8.13 O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto 
considerada a data do respectivo protocolo; 

8.14 Serão preliminarmente indeferidos: 
a) Pedidos de revisão ou recursos que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Provas; 
b) Pedidos de revisão ou recursos impetrados em desacordo com as regras e procedimentos deste 

Capítulo do Edital; 
c) Pedidos de revisão ou recursos com fundamentação incoerente; 
d) Pedidos de revisão ou recursos intempestivos. 
 

9. DA CONTRATAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS 
9.1 Os candidatos aprovados serão contratados em caráter temporário, obedecendo-se a ordem de 

classificação por cargo; 
9.2 A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de ingresso 

automático no Quadro da Prefeitura Municipal de Navegantes. A contratação é de competência do 
Prefeito Municipal, e será realizada de acordo com a necessidade das Secretarias Municipais, 
observada a ordem de classificação dos candidatos; 

9.3 O candidato aprovado e classificado será convocado para contratação através de correspondência 
enviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com aviso de recebimento (AR); 
9.3.1 Após a homologação do certame, o candidato deverá comunicar à Prefeitura Municipal de 
Navegantes toda e qualquer alteração de seu endereço; 
9.3.2 Para alterar o endereço constante do "Formulário Eletrônico de Inscrição", o candidato 
deverá encaminhar documento ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Navegantes através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR) ou diretamente no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Navegantes situada à Rua João Emílio, nº 100, Centro, 
indicando seu cargo, número de inscrição, novo endereço e fazendo menção expressa que se 
relaciona ao Processo Seletivo objeto deste Edital; 
9.3.3 Em não havendo a comunicação do candidato de alteração de seu endereço, considerar-se-á 
perfeita e acabada a convocação prevista no item 9.3, computando-se o prazo indicado no item 9.4 a 
partir da devolução do AR, com a indicação de não entrega da convocação por alteração de 
endereço. 

9.4 O candidato terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data do recebimento da 
convocação prevista no item 9.3 para apresentar-se à Prefeitura Municipal de Navegantes junto ao 
Setor de Recursos Humanos; 
9.4.1 Os candidatos convocados deverão apresentar à Prefeitura Municipal de Navegantes junto ao 
Setor de Recursos Humanos, na data, horário e local indicado, os seguintes documentos, 
fotocopiados e acompanhados dos originais ou fotocópias autenticadas: 
1) 1 foto 3x4; 
2) 2 Cópias Carteira de Identidade;  
3) 2 Cópias CPF; 
4) Situação cadastral do CPF (www.receita.fazenda.gov.br) 
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5) 2 Cópias Comprovantes de residência; 
6) 1 Cópia titulo de eleitor; 
7) 1 Cópia certidão de nascimento ou casamento; 
8) 1 Cópia certidão de nascimento dos filhos; 
9) 1 Cópia comprovante de escolaridade para filhos maiores de 7 anos; 
10) 1 Cópia carteira de vacinação para filhos menores de 7 anos; 
11) Para dependente de imposto de renda com idade superior a 17 anos, deverá anexar aos 

documentos necessários a admissão cópia da certidão de nascimento e do CPF do dependente. 
12) 1 Cópia carteira profissional c/ número, série ,U.F e data de expedição; 
13) 1 cópia do conselho de registro profissional; 
14) 1 cópia da CNH (se a função exigir); 
15) 1 Cópia Nº de PIS/PASEP; 
16) Atestado Médico admissional (emitido pelo Médico do Trabalho da Prefeitura); 
17) 1 Cópia quitação eleitoral; 
18) 1 Cópia da carteira de reservista (para homens com idade até 45 anos); 
19) 1 Cópia comprovante escolaridade (Diploma/histórico escolar) AUTENTICADO; 
20) 1 Cópia declaração de imposto de renda (somente para cargo comissionado); 
21) 1 Cópia declaração de bens; 
22) Declaração Negativa de acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada 

pela constituição; 
23) Declaração de não ter sofrido no exercício de Função Publica, penalidades previstas no Artigo 137 

e seu Parágrafo Único da Lei Federal n º 8.112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação 
de outros Estados e Municípios; 

24) Uma copia do ato de exoneração do cargo que exercia, se Funcionário Público; 
25)  Certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal (www.trf4.jus.br), da Justiça 

Estadual (no Fórum de sua cidade) e da Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br). 
26) Certidão negativa de débito junto ao órgão de classe (Conselhos Regionais) (quando a função 

requerer); 
27) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crime 

de Improbidade Administrativa no link: (www.cnj.jus.br/cadastros-e-sistemas/cadastro-
nacional-improbidade-administrativa); 

9.4.2 O candidato será encaminhado ao Médico do Trabalho indicado pela Prefeitura Municipal de 
Navegantes, onde deverá submeter-se a exame médico, no qual será emitido parecer APTO ou NÃO 
APTO para o exercício da função, sendo este de caráter eliminatório; 

9.5 O não atendimento ao item 9.4 ou a adulteração de qualquer elemento constante da relação de 
documentos ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a 
qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo; 

9.6 Os candidatos aprovados e classificados, quando contratados, terão um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias assumir suas atividades; 

9.7 A não comprovação de quaisquer dos pré-requisitos definidos para a função, mediante 
documentação específica, acarretará na desclassificação e consequente eliminação do candidato; 

9.8 Não serão aceitos recursos interpostos quanto aos resultados da comprovação de pré-requisitos 
proferidos pela comissão avaliadora. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital; 
10.2 Para atender conveniências administrativas, a Prefeitura Municipal de Navegantes poderá alterar o 

seu Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros considerados para as presentes 
instruções se referem aos termos do regulamento em vigor. Qualquer alteração porventura ocorrida 
no atual sistema, por ocasião da admissão de candidatos, significará, por parte destes, a integral e 
irrestrita adesão ao novo Plano de Cargos e Salários; 
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10.3 O(a) candidato(a) convocado(a) para a realização de qualquer fase vinculada a este Processo Seletivo 
e que não a atender, no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de Navegantes, será 
considerado(a) desistente, sendo automaticamente excluído(a) deste Processo Seletivo; 

10.4 A inexatidão de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição; 

10.5 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, 
se verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação da prova; 

10.6 A homologação do resultado deste Processo Seletivo será efetuada por cargo ou por grupos, a 
critério da Prefeitura Municipal de Navegantes; 

10.7 Ao Prefeito Municipal de Navegantes caberá a homologação do resultado final do Processo Seletivo 
que será publicado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Navegantes, nos sites 
www.sociesc.org.br/concursos, www.navegantes.sc.gov.br e na Imprensa Local; 

10.8 Este Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período; Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo para esse fim, a Portaria de 
Homologação do Processo Seletivo; 

10.9 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado; 

10.10 A aprovação do candidato neste Processo Seletivo não implicará na obrigatoriedade da sua 
contratação, cabendo a Prefeitura Municipal de Navegantes o direito de preencher somente o nº de 
vagas estabelecido neste edital; 

10.11 Todos os avisos e resultados do Processo Seletivo serão publicados no “site” 
www.sociesc.org.br/concursos; 

10.12 Fica delegada competência à SOCIESC para: 
a) divulgar este Processo Seletivo; 
b) receber as inscrições e respectivos valores das inscrições; 
c) deferir e indeferir as inscrições; 
d) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas; 
e) julgar os pedidos de revisão e recursos previstos no item 8 deste Edital; 
f) prestar informações sobre este Processo Seletivo; 
g) divulgar os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo. 

10.13 Os casos não previstos, no que tange a realização deste Processo Seletivo serão resolvidos, 
conjuntamente, pela SOCIESC e pela Prefeitura Municipal de Navegantes. 

  
 
 

Navegantes, 13 de janeiro de 2012. 
 
 
 

Emílio Vieira 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO SELETIVO ACT PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES – EDITAL 001/2012 
ANEXO 1 

CARGOS, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS, SALÁRIO MENSAL E PRÉ-REQUISITOS 
 
 
Cargos de Nível Alfabetizado 
 

Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Agente de Serviços Especiais 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

Agente de Serviços Gerais - Abrigo 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

Agente de Serviços Gerais - Educação 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

Agente de Serviços Gerais - Obras 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

Agente de Serviços Gerais - Saúde 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

Vigia 40 1 R$    643,50 Alfabetizado 

 
Cargos de Nível Fundamental 
 

Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Instrutor de Artes Aplicadas 
Bijuteria 

20 1 R$    404,63 
Portador de Diploma de Ensino 
Fundamental. 

Instrutor de Corte de Cabelo 20 1 R$    404,63 
Portador de Diploma de Ensino 
Fundamental e Curso de Especialização 
na área. 

Instrutor de Corte e Costura 20 1 R$    404,63 
Portador de Diploma de Ensino 
Fundamental e Curso de Especialização 
na Área. 

Instrutor de Informática 20 12 R$    404,63 
Portador de Diploma de Ensino 
Fundamental com Certificado de Curso 
de Especialização na Área. 

 
Cargos de Nível Médio 
 

Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Agente Comunitário de 
Saúde ESF 

40 1 R$    761,67 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Arte - Educador Dança de 
Salão 

10 1 R$    308,75 

Ensino Médio Completo, com Formação em 
Conservatório de Música, Cursos 
Profissionalizantes, ou cursando Ensino 
Superior na área de Dança ou Educação Física, 
a partir do 3º período. Apresentar experiência 
como instrutor mediante declaração oficial. 

Arte - Educador Percussão 
(20 horas) 

20 1 R$    617,50 

Ensino Médio Completo, com formação em 
Conservatório de Música, Cursos 
Profissionalizantes ou Cursando Ensino 
Superior na área de Música a partir do 3º 
período, apresentar experiência como 
Instrutor mediante Declaração Oficial. 



 

 
Processo Seletivo ACT Prefeitura Municipal de Navegantes - Edital 002/2012 - Anexo 1  Pág 2 

Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Arte - Educador Percussão 
(40 horas) 

40 1 R$  1.235,00 

Ensino Médio Completo, com formação em 
Conservatório de Música, Cursos 
Profissionalizantes ou Cursando Ensino 
Superior na área de Música a partir do 3º 
período, apresentar experiência como 
Instrutor mediante Declaração Oficial. 

Arte - Educador Violão 
(20 horas) 

20 1 R$    617,50 

Ensino Médio Completo, com formação em 
Conservatório de Música, Cursos 
Profissionalizantes ou Cursando Ensino 
Superior na área de Música a partir do 3º 
período, apresentar experiência como 
Instrutor mediante Declaração Oficial. 

Arte - Educador Violão  
(40 horas) 

40 1 R$  1.235,00 

Ensino Médio Completo, com formação em 
Conservatório de Música, Cursos 
Profissionalizantes ou Cursando Ensino 
Superior na área de Música a partir do 3º 
período, apresentar experiência como 
Instrutor mediante Declaração Oficial. 

Atendente de Postos de 
Saúde 

40 1 R$    643,50 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Auxiliar Educacional 20 1 R$    494,00 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Auxiliar Educacional  
(Nível Médio com 
Magistério) 

20 1 R$    617,50 
Portador de Diploma de Ensino Médio com 
Magistério. 

Leiturista - DAE 40 3 R$    850,00 
Possuir Diploma de Ensino Médio e Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria A. 

Monitor de Área Azul 40 20 R$    643,50 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Monitor de Educação 
Especial 

20 50 R$    593,75 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Monitor de Educação 
Infantil 

30 1 R$    652,86 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Monitora do Abrigo 40 1 R$    858,00 Portador de Diploma de Ensino Médio. 

Motorista Socorrista SAMU 40 1 R$    910,42 

Portador de Diploma de Ensino Médio 
Completo, com conhecimentos práticos 
compatíveis com as atividades a serem 
exercidas, devendo possuir carteira nacional 
de habilitação com a categoria B no mínimo. 

Técnico de Enfermagem 40 1 R$    910,42 
Portador de Diploma de Curso Técnico em 
Nível Médio na área Específica com Registro 
no respectivo órgão de classe. 

Técnico de Enfermagem 
ESF 

40 1 R$    910,42 
Portador de Diploma de Curso Técnico em 
Nível Médio na área Específica com Registro 
no respectivo órgão de classe. 

Técnico de Enfermagem 
SAMU 

40 1 R$    910,42 
Portador de Diploma de Curso Técnico em 
Nível Médio na área Específica com Registro 
no respectivo órgão de classe. 
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Cargos de Nível Superior 
 

Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Arte - Educador Canto 40 1 R$   1.543,75 

Formado em Curso Superior 
Licenciatura em Música, 
Apresentar Experiência como 
Instrutor com Declaração. 

Arte - Educador de Artes 
Plásticas 

20 1 R$    771,87 

Formado em Curso Superior de 
Licenciatura ou Bacharelado em 
Artes Visuais, Apresentar 
Experiência como Instrutor 
mediante declaração oficial. 

Enfermeiro 40 1 R$   2.427,80 
Conclusão de Curso Superior em 
Enfermagem, com Registro no 
Respectivo Conselho Regional. 

Enfermeiro ESF 40 1 R$   2.427,80 
Conclusão de Curso Superior em 
Enfermagem, com Registro no 
Respectivo Conselho Regional. 

Professor de Educação Infantil 20 23 
Licenc.: R$ 742,18 
Magist.: R$ 593,75 
Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Graduação em Pedagogia 
Licenciatura Plena com Habilitação 
para Educação Infantil; 
Magist.: Diploma de Conclusão do 
Magistério; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Recursos 
Multifuncionais 

20 1 R$    742,18 

Graduação em Pedagogia 
Licenciatura Plena ou Normal 
Superior – Cursando Pós 
Graduação em Nível de 
Doutorado, Mestrado ou Pós 
Graduação em Educação Especial, 
Licenciatura Plena Pedagogia com 
Cursos de Formação Continuada 
em Educação Especial. 

Professor de Reforço Escolar 20 21 
Licenc.: R$ 742,18 
Magist.: R$ 593,75 
Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Graduação em Pedagogia 
Licenciatura Plena com Habilitação 
para Educação Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; 
Magist.: Diploma de Conclusão do 
Magistério; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
ARTES (10 horas) 

10 2 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

 
Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 
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Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
ARTES (20 horas) 

20 2 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
CIÊNCIAS (20 horas) 

20 6 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
EDUCAÇÃO FÍSICA (10 horas) 

10 2 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
EDUCAÇÃO FÍSICA (20 horas) 

20 6 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
ENSINO RELIGIOSO (10 horas) 

10 2 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
GEOGRAFIA(20 horas) 

20 4 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
HISTÓRIA (10 horas) 

10 5 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
HISTÓRIA (20 horas) 

20 6 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
INGLÊS (10 horas) 

10 2 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
INGLÊS (20 horas) 

20 3 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 
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Cargo CH Vagas Salário Pré-requisitos 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
LINGUA PORTUGUESA (10 horas) 

10 4 
Licenc.: R$ 371,09 

Ñ Habil.: R$ 237,50 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
LINGUA PORTUGUESA (20 horas) 

20 10 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina 
MATEMÁTICA (20 horas) 

20 4 
Licenc.: R$ 742,18 

Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior com Licenciatura Plena 
Especifica na Área Pleiteada; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

Professor de Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 

20 5 
Licenc.: R$ 742,18 
Magist.: R$ 593,75 
Ñ Habil.: R$ 475,00 

Licenc.: Conclusão de Curso 
Superior em Pedagogia 
Licenciatura Plena ou Normal 
Superior; 
Magist.: Diploma de Conclusão do 
Magistério; 
Ñ Habil.: Diploma de Conclusão do 
Ensino Médio. 

 
 
Abreviaturas: 
CH – Carga Horária (Jornada de Trabalho) Semanal 
RT – Reserva Técnica (Cadastro de Reserva) 
Licenc. – Licenciatura 
Magist. – Magistério 
Ñ Habil.: – Não Habilitado 
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PROCESSO SELETIVO ACT PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES – EDITAL 002/2012 
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
Cargos de Nível Alfabetizado 
 
Agente de Serviços Especiais 
Recebimento/expedição de malas; preparação de objetos para expedição; preparação dos objetos em 
serviços internos; arquivamento de documentos inerentes às atividades da agência; manutenção da 
unidade em condições de organização e limpeza; devolução de malas vazias transporte de mala entre a 
unidade e o local de onde a carga é recebida e expedida; recepção e tratamento de objetos previamente 
selados, cujos selos não tenham sido adquiridos na AGC; distribuição dos objetos na caixa postal 
comunitária (distante até 500 metros) ou posta restante, ou retirada de objetos de caixa de coleta e 
distribuição de objetos de correspondência em domicílio e/ou caixas postais comunitárias localizadas a 
mais de 500 metros da agência de correios comunitária, conforme a necessidade da localidade. 
 
Agente de Serviços Gerais - Abrigo 
Efetuar limpeza das dependências internas e externas do abrigo municipal, bem como, varredura e lavação 
das calçadas, elevadores, garagens, estacionamentos e jardins; executar outros serviços braçais simples, 
que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar e roçar o terreno do imóvel do 
abrigo municipal; carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados; 
transportar materiais, móveis e equipamentos; limpar, lubrificar e guardar equipamentos e materiais de 
trabalho, de acordo com as instruções recebidas; executar outras atribuições afins e zelar pelos utensílios e 
equipamentos utilizados em suas atividades. 
 
Agente de Serviços Gerais - Educação 
Manter os materiais de cozinha sempre limpos; responsabilizar-se pela guarda dos mantimentos e 
utensílios; servir e atender a chefia sempre que solicitado; efetuar a limpeza de pátios, pisos, sanitários, 
carpetes e enceramento de pisos; conservar os materiais de limpeza sempre em lugar seguro para evitar 
possíveis acidentes; zelar pelo asseio e limpeza de todos os ambientes e equipamentos; acatar as 
orientações e tratar com respeito todos os funcionários e usuários; desempenhar a função com 
competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; cumprir 
horário pré-estabelecido, bem como participar de reuniões e eventos promovidos pela secretaria e 
executar com eficiência a limpeza/organização do local de trabalho, proporcionando aos demais um espaço 
adequado para o desenvolvimento das atividades. 
 
Agente de Serviços Gerais - Obras 
Efetuar limpeza das dependências internas e externas dos órgãos municipais, bem como, varredura e 
lavação das calçadas, elevadores, garagens, estacionamentos e jardins; executar outros serviços braçais 
simples, que não exijam conhecimento ou habilitações específicas, como capinar e roçar terrenos e 
logradouros públicos; preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; quebrar 
pavimentos, abrir e fechar valas; carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais 
indicados; transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas; limpar Lubrificar e guardar 
ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as instruções recebidas; dar mira e 
bater estacas nos trabalhos topográficos; carregar e armar equipamentos de topografia; auxiliar na 
construção de palanques, andaimes e outras obras; auxiliar no preparo de produtos químicos para 
dedetização; executar outras atribuições afins e zelar pelos utensílios e equipamentos utilizados em suas 
atividades. 
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Agente de Serviços Gerais - Saúde 
Manutenção integral da limpeza na área de circulação; limpar e descontaminar terminal dos ambientes ao 
qual é responsável incluindo vidros, luminárias, paredes entre outros; fazer uso de uniforme completo; 
manter limpos aventais, banheiros, tapetes, entre outros; fazer a diluição dos produtos de limpeza 
corrente; fazer a coleta de material perfuro cortante dos lixos nos consultórios; organizar saboneteiras, 
papeleiras; preparar café e coordenar o lanche; zelar pela área externa (jardim, calçadas, entre outros) e 
controlar material de limpeza. 
 
Vigia 
Exercer a vigilância dos prédios públicos e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; 
executar a ronda diurna e noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias 
de acesso estão fechados corretamente e, constatando irregularidades, tomar as providências necessárias 
no sentido de evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas 
estranhas possam causar transtornos e tumultos e controlar a movimentação de veículos, fazendo os 
registros, anotando o número da placa do veículo, nome do motorista e horário. 
 
 
Cargos de Nível Fundamental 
 
Instrutor de Artes Aplicadas Bijuteria 
Ensinar e estimular a capacidade expressiva, a percepção e a criatividade no trato com materiais diversos, 
principalmente aqueles cujas qualidades plásticas sejam insuspeitas para confecção de peças de vestuário 
ou figurino. 
 
Instrutor de Corte de Cabelo 
Ensinar técnicas de corte, luzes, químicas, relaxamento permitindo que os alunos coloquem em prática 
todo conhecimento assimilado durante as aulas, ao atender a população. 
 
Instrutor de Corte e Costura 
Ensinar aos participantes o conhecimento e domínio de técnicas de corte e costura de roupas, de modo a 
contribuir para seu desempenho profissional. 
 
Instrutor de Informática 
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 e pesquisa e estudo sejam 
atingidos; prestar orientações no âmbito de navegação à internet; executar outros serviços técnicos afins à 
informática; esclarecer dúvidas relativas ao funcionamento de máquinas (computadores) e ao uso da 
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 que 
permitam a elaboração de trabalho, 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 pesquisa; auxiliar as pesquisas dos professores para preparar aulas e 
organizar atividades para os alunos; abrir sites que contenham matérias a serem pesquisadas; oferecer 
condições para o prefeito e proveitoso uso dos computadores; controlar o acesso as suas informações e 
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 
os que deverão ser preservados; rever e observar periodicamente as informações, para que não haja 
violações 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 
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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 horários determinados pela direção da escola; 
comunicar falhas ou avarias nas máquinas através de relatórios; conhecer e cumprir o projeto pedagógico e 
o regimento da unidade escolar e desenvolver outras atividades correlatas a sua função.  
 
 
Cargos de Nível Médio 
 
Agente Comunitário de Saúde ESF 
Realizar mapeamento de sua área de atuação; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 
cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situação de risco; identificar área de risco; orientar as 
famílias para atualização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, 
exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; realizar, por meio da visita domiciliar , 
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, e 
informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente 
aquelas em situação de risco; 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 
desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir a 
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e identificar parceiros e recursos 
existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe. 
 
Arte - Educador Dança de Salão 
Buscar desenvolvimento dos movimentos harmoniosos do corpo em sintonia com a variedade de estilos e 
ritmos musicais, além da capacidade de identificar a origem das diferentes manifestações artísticas da 
dança de salão. Paralelamente o aluno será estimulado a conhecer as possibilidades de seu corpo e a 
conduzir com elegância seu par, aprimorando o convívio social e as boas maneiras. Este profissional deverá 
coordenar e promover apresentações públicas de um grupo de dança de salão formado por alunos. 
 
Arte - Educador Percussão 
Orientar a amplitude de observação dos ritmos do próprio corpo, dos artefatos e da natureza que nos 
rodeiam, procurando através do desenvolvimento de apurada coordenação de um grupo, expressar as 
diferentes manifestações de estilos rítmicos através de diferentes instrumentos de percussão. Este 
profissional deverá coordenar e promover apresentações públicas de um grupo de percussão e/ou fanfarra 
fornada por alunos.  
 
Arte - Educador Violão 
Estimular o desenvolvimento da prática de tocar esse instrumento, bem como capacitar os alunos para 
leitura de partituras, através do estímulo à aprendizagem da teoria musical, possibilitando, desta forma, 
um melhor desempenho e estímulo ao processo paralelo de ensino e aprendizagem na escola regular. Este 
profissional deverá promover mostras musicais das produções realizadas em sala de aula. 
 
Atendente de Postos de Saúde 
Auxiliar no atendimento a pacientes nas Unidades de Saúde pública a supervisão e oriente do médico, 
cirurgião dentista e enfermeiro; cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas ou odontológicas e auxiliar 
em intervenções cirúrgicas; esterilizar e conservar os instrumentos médicos e odontológicos; observar e 
registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para conhecimentos superiores; participar 
de programas comunitários de saúde preventiva e curativa; participar de programas de aprimoramento 
profissional; organizar e controlar o arquivo médico e odontológico e desempenhar outras tarefas 
semelhantes. 
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Auxiliar Educacional 
Auxiliar Educacional (Nível Médio com Magistério) 
Operacionalizar os processos administrativos e pedagógicos do programa em parceria com a coordenação. 
Além de prestar atendimento as demandas dos alunos e dos professores. 
 
Leiturista - DAE 
Realizar a medição mensal das leituras de hidrômetros para efeito de faturamento; proceder a anotação 
dos casos fortuitos que provoquem evasão de receitas, dos casos que necessitem intervenção do DAE para 
regularização de situações que ocasionem faturamento pela media de consumo, de informações para 
atualização cadastral, de casos que necessitem manutenção ou substituição de medidor (hidrômetros), de 
anormalidades e outras informações conforme dispuser em regulamento; realizar a entrega de faturas, 
avisos, impressos e outros documentos de interesse do DAE, bem como prestar esclarecimentos aos 
usuários quando solicitado ou encaminhá-los ao setor competente; auxiliar na execução de serviços 
internos ou externos ou quando solicitado; executar outras tarefas correlatas. 
 
Monitor de Área Azul 
Implantar, manter e operacionalizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; lançar aviso aos 
usuários do sistema que o tempo permitido de estacionamento foi ultrapassado; alertar sobre as 
implicações legais da irregularidade cometida pelo usuário e monitorar o cumprimento das regras do 
sistema notificando os motoristas que os desrespeitam e dando os prazos normais para regularização. 
 
Monitor de Educação Especial 
Participar do planejamento das atividades junto ao professor da turma regular; cumprir a carga horária e 
aplicar junto ao aluno especial as atividades de sala de aula ou extra-sala promovidas pelo professor da 
turma ou por professores de outras áreas que atuam junto à turma; atender as solicitações do professor 
regente da turma para o melhor atendimento das necessidades do grupo (higiene, alimentação, cuidados 
de segurança, atividades pedagógicas e de atendimento afetivo; buscar conhecimento na área da educação 
especial com ênfase na deficiência apresentada pelo aluno especial matriculado; relatar ao professor os 
progressos e as dificuldades apresentadas pelo aluno durante o dia letivo e participar dos eventos, reuniões 
e estudos promovidos pela escola, quando solicitado pela direção. 
 
Monitor de Educação Infantil 
Auxiliar o professor no atendimento ás crianças; prestar cuidados de higiene e alimentação ás crianças; 
conservar a higiene do ambiente de trabalho; zelar pela conservação dos materiais disponíveis na sala de 
aula; providenciar materiais necessários ao atendimento das crianças nas atividades de rotina; auxiliar o 
professor na execução das atividades pedagógicas; participar das reuniões de pais, de estudos e 
pedagógicas, sempre que necessário; auxiliar o professor com sugestões para a elaboração e execução do 
planejamento e material didático; cooperar com o professor na observação das crianças para o 
preenchimento da ficha de avaliação pedagógica; participar dos treinamentos sempre que necessário e 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Monitora do Abrigo 
Atender às crianças; prestar cuidados de higiene e alimentação às crianças; conservar a higiene do 
ambiente de trabalho; zelar pela conservação dos materiais disponíveis; providenciar materiais necessários 
ao atendimento das crianças nas atividades de rotina; auxiliar o professor na execução das atividades 
pedagógicas; participar dos treinamentos sempre que necessário e executar outras atividades compatíveis 
com o cargo. 
 
Motorista Socorrista SAMU 
Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; conhecer 
integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou 
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telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; 
conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; 
auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; 
comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu lado de trabalho, conforme escala de serviço 
predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto, sendo:a) a substituição do 
plantão deverá se fazer na base;b) em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o motorista socorrista poderá solicitar a substituição no local do 
atendimento;c) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante 
preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico 
ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;d) no caso de não haver troca oficial de 
plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; 
cumprir com pontualidade seus horários de chagada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze 
minutos de antecedência; tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; utilizar-
se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de 
sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, 
sendo responsável pelo mau uso; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de educação continuada e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; participar das reuniões 
convocadas pela direção; participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela 
direção técnica; ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapida-los ou conspirar 
contra os mesmos; acatar as deliberações da direção técnica e participar da formação inicial e de, no 
mínimo 80% (oitenta por cento) dos cursos de educação continuada oferecidos, sendo que o não 
cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento do profissional. 
 
Técnico de Enfermagem 
O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, 
cabendo-lhe especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem; executar ações 
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; participar da orientação e supervisão do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. 
 
Técnico de Enfermagem ESF 
Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; realizar 
procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do planejamento 
de ações traçado pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e 
tratamentos na USF; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da USF, 
garantindo o controle de infecção; realizar busca ativa, de casos como tuberculose, hanseníase e demais 
doenças de cunho epidemiológico; no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias 
específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da USF e executar outras atribuições correlatas à 
função. 
 
Técnico de Enfermagem SAMU 
Manter a assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; conhecer 
integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar a 
manutenção básica dos mesmos; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de 
regulação medica e seguir suas orientações; conhecer a estrutura de saúde local; conhecer a localização de 
todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; proceder aos gestos básicos 
de suporte a vida; proceder a imobilização e transporte de vitimas; realizar medidas de reanimação 
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cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e suas 
utilidades; comparecer, atuando técnica e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de 
serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão 
devera se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma 
hora alem da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a substituição no local do atendimento; as 
eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão se realizadas mediante preenchimento e 
assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregues ao coordenador de enfermagem ou 
seu substituto com antecedência de 24 horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das 
duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; cumprir com 
pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de 
antecedência; tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; utilizar-se com zelo e 
cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, 
ajudando na preservação do patrimônio servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo 
responsável pelo mau uso; manter-se atualizado, freqüentando as cursos e de educação continuada e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessários para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; participar das reuniões 
convocadas pela direção; participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela 
direção técnica; ser fiel as interesses do serviço publico, evitando denegri-los, dilapida-lo ou conspirar 
contra os mesmos; acatar as deliberações da direção técnica e participar da formação inicial e de, no 
mínimo 80% dos cursos de educação continuada oferecidos, sendo que o não cumprimento acarretara em 
sanções sujeitas ao desligamento do profissional. 
 
 
Cargos de Nível Superior 
 
Arte - Educador Canto 
Iniciar o aluno no processo de desenvolvimento e aprimoramento da arte de cantar com técnica, o arte-
educador de canto embasará seu trabalho no treinamento e aperfeiçoamento de técnicas vocais que 
possibilitem ao aluno participar de possíveis trabalhos na párea musical coletivamente(em coros), ou 
individualmente(solos). Este profissional também deverá reger um coral e/ou grupo vocal formado por 
alunos. 
 
Arte - Educador de Artes Plásticas 
Possibilitar ao arte-educador um trabalho de identificação das manifestações de arte mais representantes 
através da história, nas vertentes de escultura, pintura e desenhos, e ainda, de estimular e ampliar o 
potencial criativo de seus alunos, além da capacidade de ver e analisar o mundo natural e o produto das 
ações humanas. Este profissional deverá promover exposições das produções realizadas em sala de aula. 
 
Enfermeiro 
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de Enfermagem; emitir parecer 
sobre matérias de enfermagem; realizar consulta de Enfermagem; prescrição da assistência de 
Enfermagem; proceder cuidados e direitos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; proceder 
cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas; participar do planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde; participar da elaboração. Execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, 
prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; participar dos Projetos de construção ou reforma de unidades de internação; efetivar 
ações que contribuam com a prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças 
transmissíveis em geral; prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 
durante a assistência de Enfermagem; participar dos programas e das atividades de assistência à saúde 
individual e dos grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e específicos; acompanhar 
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evolução do trabalho de parto; executar o parto sem distorcia; promover a Educação Visando à melhoria de 
saúde da população; participar dos programas de higiene de segurança do trabalho e de prevenção de 
doenças profissionais e do trabalho; participar da elaboração e da operacionalização do sistema de 
referencia e contra referencia do paciente dos diferentes níveis de atenção à saúde; participar do 
desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde e exercer outras tarefas correlatas. 
 
Enfermeiro ESF 
Realizar cuidados de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 
Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 
executar as ações de assistência integral em todas as fazes do ciclo de vida, criança, adolescente, mulher, 
adulto, e idoso; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário , 
no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, 
definidas na Norma Operacional da Assistência á Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à pratica da 
saúde coletiva e organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, 
de diabéticos, de saúde mental , etc. 
 
Professor de Educação Infantil 
Professor de Recursos Multifuncionais 
Professor de Reforço Escolar 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ARTES 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina CIÊNCIAS 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ENSINO RELIGIOSO 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina GEOGRAFIA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina HISTÓRIA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina INGLÊS 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina LINGUA PORTUGUESA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina MATEMÁTICA 
Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaborar programas, planos de curso e de aula no que 
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos 
fixados; cooperar com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e 
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões, 
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior 
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo. 
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PROCESSO SELETIVO ACT PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES – EDITAL 002/2012 
ANEXO 3 – PROVAS E PROGRAMAS 

 
Cargos de Nível Alfabetizado 
 
Provas Objetivas – 30 Questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
Compreensão de texto. Significado de palavras. Singular e plural das palavras. Noções de gênero: masculino 
e feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e 
possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e 
quantidade. Resolução de situações-problema. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: Conhecimentos básicos 
sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
Todos os Cargos de Nível Alfabetizado terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Agente de Serviços Especiais 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares 
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; 
uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, 
utensílios e equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano 
no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade. 
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
 
Agente de Serviços Gerais - Abrigo 
Agente de Serviços Gerais - Educação 
Agente de Serviços Gerais - Obras 
Agente de Serviços Gerais - Saúde 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares 
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; 
uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, 
utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de 
Qualidade e Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
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Vigia 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares 
com o patrimônio. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho 
das tarefas: sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; 
manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. Noções básicas de segurança e 
higiene do trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Importância da disciplina no trabalho. 
Noções básicas de Qualidade e Produtividade. Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; 
Conhecimento e uso de Relógio de Ponto e itens de controle; Formas de tratamento; Relacionamento 
humano no trabalho. Atendimento ao público; Acesso a entidades públicas de emergência: Pronto Socorro, 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.  
 
 
Cargos de Nível Fundamental 
 
Provas Objetivas – 30 Questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; 
Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; 
Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.  
MATEMÁTICA – 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; 
Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: medidas 
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio 
Lógico. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: Conhecimentos básicos 
sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Instrutor de Artes Aplicadas Bijuteria 
Instrutor de Corte de Cabelo 
Instrutor de Corte e Costura 
Noções de didática e relações humanas. Atividades de recreação coletiva. Noções de segurança e higiene 
no trabalho. Conhecimentos Gerais. Os grupos e sua dinâmica. Comunicação: elementos, ruídos, 

interpretações, linguagem verbal e não‑verbal. 
 
Instrutor de Informática 
Noções de didática e relações humanas. Atividades de recreação coletiva. Noções de segurança e higiene 
no trabalho. Conhecimentos Gerais. Os grupos e sua dinâmica. Comunicação: elementos, ruídos, 
interpretações, linguagem verbal e não verbal. 
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Cargos de Nível Médio 
 
Provas Objetivas – 30 Questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, 
a partir do seguinte programa: 
 
LINGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos verbais; 
Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais 
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
MATEMÁTICA – 5 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Juros simples e 
compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação 
exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de 
Situações-Problema; Geometria; Trigonometria. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 5 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, 
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de 
comunicação.  
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Agente Comunitário de Saúde ESF 
Atribuições do emprego de Agente Comunitário de Saúde. Legislação: Lei Federal nº 11.350 de 05/10/2006; 
Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990; Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº 648 de 28 de março de 
2006. As principais doenças de interesse para a Saúde Pública (Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, 
Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e outras); Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene 
dos Alimentos; Saúde Bucal; Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador e 
Transmissibilidade; Reprodução Humana (Planejamento familiar, Puberdade e adolescência, Gestação, 
Parto, Aborto, Puerpério e Pré-Natal); Desenvolvimento Humano (Nutrição e Aleitamento Materno); Direito 
e saúde do Idoso; Saneamento básico; Lixo (coleta, tratamento, reciclagem e classificação); e Meio 
ambiente (água, solo e poluição). 
 
Arte - Educador Dança de Salão 
Arte - Educador Percussão 
Arte - Educador Violão 
Artes Geral: Histórico e metodologia do ensino da arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: 
legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O conhecimento artístico 
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como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos 
básicos das linguagens artísticas.  
 
Atendente de Postos de Saúde 
SUS: princípios, diretrizes, legislação, nomes operacionais e portarias (Leis 8080/90 e 8142/90); Programas 
do Ministério da Saúde; Estratégia da Saúde da Família, visão de equipe multidisciplinar, organização do 
programa e sua inserção no SUS (Portaria 648/06); Noções de biossegurança (equipamento de proteção 
individual, imunização, etc.); Ética e Legislação no Trabalho; Limpeza, desinfecção e esterilização de 
material.  
 
Auxiliar Educacional 
Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação 
complementar. Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação. 
Psicologia e educação. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Organização do tempo 
e espaço nas instituições de educação infantil. Conhecimentos básicos de higiene, saúde e nutrição infantil. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior, Windows Explorer, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2003 ou superior (Word e 
Excel). 
 
Auxiliar Educacional (Nível Médio com Magistério) 
Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação 
complementar. Financiamento da educação. Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação. 
Psicologia e educação. História da educação brasileira. Proposta pedagógica e autonomia da escola. 
Avaliação do processo educativo. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Parâmetros 
curriculares nacionais. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Desenvolvimento infantil 
com base nas concepções de Vygotski e Piaget. Organização do tempo e espaço nas instituições de 
educação infantil. Conhecimentos básicos de higiene, saúde e nutrição infantil. 
 
Leiturista - DAE 
Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, 
eletricidade e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; Bombas 
Hidráulicas; Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros; Identificação de problemas técnicos e 
mecânicos com hidrômetros; Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Ligações de água; 
Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Calibradores para reparos, aferição e regulagem de instrumentos; 
Unidades de Medida: extensão, peso, vazão, volume, pressão e nível; Identificação, seleção e leitura de 
instrumentos analógicos e digitais de medição de vazão, pressão e nível. Segurança no trabalho e Utilização 
de EPI’s. Demais atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional 
Windows XP ou superior, Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote 
Microsoft Office Professional 2003 ou superior (Word e Excel). 
 
Monitor de Área Azul 
Normas Gerais de Circulação e Conduta no Trânsito. Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas 
resoluções regulamentadoras do Contran e Cetran/SC. Segurança no Trânsito. Atribuições e 
responsabilidades do Monitor de Estacionamento Rotativo. O Município de Navegantes: Aspectos 
históricos, turísticos, culturais e geográficos.  
 
Monitor de Educação Especial 
Monitor de Educação Infantil 
Monitora do Abrigo 
Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; Higiene, 
saúde e nutrição infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil; Princípios que 
fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da 
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infância; relação unidade de educação e família; As instituições de educação infantil como espaço de 
produção das culturas infantis; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei Federal n° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
Motorista Socorrista SAMU 
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. 
 
Técnico de Enfermagem 
Técnico de Enfermagem ESF 
Técnico de Enfermagem SAMU 
Ética e legislação em enfermagem; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Noções de rotinas administrativas 
ambulatoriais; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para 
dosagem de drogas e soluções, vias de administração); Enfermagem médico-cirúrgica: Limpeza, desinfecção 
e esterilização de material; Assistência de urgência e emergência ambulatorial; Enfermagem materno-
infantil, enfermagem em Saúde Pública, vigilância epidemiológica; e Sanitária; enfermagem do adolescente, 
do adulto, e do idoso; Noções de administração aplicada ao Técnico de enfermagem; Imunizações; 
Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Noções de saúde pública, portaria 648/06 - 
Política de Atenção Básica. 
 
 
Cargos de Nível Superior 
 
Provas Objetivas – 30 Questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões: 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Fle-xão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de 
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; 
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes 
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de 
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
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MATEMÁTICA – 5 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros 
simples e compostos Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º 
grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 5 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, 
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de 
comunicação. 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Arte - Educador Canto 
Arte - Educador de Artes Plásticas 
Artes Geral: Histórico e metodologia do ensino da arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: 
legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O conhecimento artístico 
como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos 
básicos das linguagens artísticas.  
 
Enfermeiro 
Enfermeiro ESF 
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional – análise crítica. Código de Ética – 
análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. 
Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. 
Administração dos serviços de enfermagem: Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei 
orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de 1988. Processo social de mudança das práticas 
sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais 
– elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços 
de enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração 
e na assistência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos – recrutamento e 
seleção. Enfermagem em equipe – dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro, 
tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da 
assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da 
mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, 
programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de 
diabético. Processo de enfermagem – teoria e prática. Consulta de enfermagem. Participação do 
enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na 
empresa. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e 
interdisciplinar. Planejamento do ensino ao cliente com vistas ao auto-cuidado: promoção e prevenção da 
saúde. 
 
Professor de Educação Infantil 
Professor de Recursos Multifuncionais 
Professor de Reforço Escolar 
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Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e 
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto 
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa 
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, 
Legislação sobre diversidade e inclusão. Relação entre conteúdos específicos e competências gerais a 
serem desenvolvidas durante o Ensino Fundamental I. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. 
 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ARTES 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina CIÊNCIAS 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina GEOGRAFIA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina HISTÓRIA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina INGLÊS 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina LINGUA PORTUGUESA 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina MATEMÁTICA 
Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e 
aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto 
político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa 
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. 
Relação entre conteúdos específicos e competências gerais a serem desenvolvidas durante o Ensino 
Fundamental II. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 


