
COMPUR – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 
Camboriú 

CNPJ n.º 82.614.090/0001-75 

 

EDITAL DE CONCURSO N.º 001/2005 

 

 

De acordo com o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a 
COMPUR - Cia. de Urbanização e Desenvolvimento de Balneário Camboriú, torna 
público para conhecimento dos interessados que estarão abertas inscrições para o 
Concurso Público, destinado ao preenchimento ao cargo de carreira de AGENTE 
DE TRÂNSITO, satisfeitas as seguintes condições: 

 

1. Dos cargos e das vagas 

1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas indicadas 
na tabela a seguir onde constam sua remuneração, escolaridade e 
requisitos: 

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO ESCOLARIDADE E 
REQUISITOS 

Agente de 
Trânsito 

30 R$ 700,00 * Nível Médio (2.º grau) 
completo 

* Em atividade operacional, incluído o seguro de vida. Base: maio de 2005. 

 

2. A carga horária é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, em 
regime de escala, respeitada a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

 

2. Das inscrições (pessoalmente ou pela Internet) 



1. O processo de inscrição a este Concurso Público dar-se-á 
presencialmente no posto de inscrição ou pela Internet. 

2. VIA INTERNET: As inscrições serão recebidas VIA INTERNET 
através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no 
endereço www.compur.com.br no período de 25/05 a 08/06/2005 
com início às 8:00 horas do dia 25/05 e término impreterivelmente às 
24:00 horas do dia 08/06/2005.; 

1. No ato da Inscrição, o candidato deverá: 
2. Preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado no 

endereço www.compur.com.br, no qual declarará estar ciente 
das condições exigidas para admissão e se submeter às 
normas expressas no edital. 

3. Imprimir o boleto bancário e pagar a respectiva taxa de 
inscrição estabelecida na Tabela do ITEM 2.4, deste Edital, na 
rede bancária ou casas lotéricas. 

4. Imprimir o manual do candidato disponível no endereço 
www.compur.com.br. 

5. O boleto referente à inscrição via Internet, deverá ser pago até 
o seu vencimento, sendo que as inscrições efetuadas no dia 
08/06 poderão ser pagas até o dia 09/06. 

6. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio 
boleto, devidamente quitado. 

7. O candidato que não recolher o valor da taxa de inscrição, 
através da quitação do boleto bancário, terá sua inscrição 
cancelada. 

1. POSTO DE INSCRIÇÃO: Além da Internet, serão recebidas 
inscrições pessoalmente no posto de inscrição, conforme indicado 
nos itens 2.3.1 e 2.3.2 a seguir: 

1. Para se inscrever pessoalmente, os candidatos deverão comparecer 
ao posto de inscrição no período estipulado no item 2.3.2, e efetuar 
os seguintes procedimentos: 

1. Apresentar o boleto bancário referente ao recolhimento da taxa de inscrição 
devidamente quitado (fornecido no local e disponível no endereço 
www.compur.com.br); 

2. Retirar, preencher e entregar o requerimento de inscrição (fornecido no 
local) devidamente preenchido; 

3. Apresentar documento oficial/original de Identidade. Serão aceitos como 
Documento de Identidade aqueles expedidos pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores ou por Ordem ou Conselho que, por lei 



federal valem como identidade. Também serão aceitos Passaporte, Carteira 
Nacional de Habilitação com foto (novo modelo) e Carteira de Trabalho; 

 
2. As inscrições ocorrerão conforme data, horário e local abaixo: 

DATA: De 25/05 a 08/06/2005 

HORÁRIO: Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira. (exceto sábados, domingos e 
feriados) 

LOCAL: COMPUR: Av. Santa Catarina, n. 701 (em frente ao Colégio Ivo Silveira), 
Bairro dos Estados, Balneário Camboriú, SC. 

 
1. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser feito através de 

pagamento de boleto bancário, em qualquer banco, de preferência em 
casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal - C.E.F. 

2. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá devolver a FICHA DE 
INSCRIÇÃO devidamente preenchida, no mesmo local onde foi 
retirada, impreterivelmente até o dia 08/06/05, às 18hs. 

3. No preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato, são campos 
obrigatórios: 

1. Nome do candidato; 
2. Data de nascimento; 
3. Número de documento de identidade do candidato; 
4. Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) 

válido e em nome do candidato; 
5. Endereço completo; 

 
1. O Processo de Inscrição somente se completa: 

1. com o correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no 
item 2.3.5, e 

2. com o recolhimento do valor correto da taxa de Inscrição, e 
3. com a entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, no ato da 

inscrição junto aos atendentes no posto de inscrição. 

 

4. O valor de inscrição para cada um dos cargos é o estabelecido na 
tabela que segue: 



CARGO Valor de 
Inscrição 

Agente de Trânsito R$ 40,00 

 

4. São condições de inscrição: 

1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou equiparado. 
2. Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 
3. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
4. Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente 

edital. 

4. Ao efetuar a sua Inscrição, o candidato está declarando formalmente 
que preenche as condições de inscrição relacionadas no item 2.5 
deste Edital. 

5. São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo 
pagado o boleto referente ao valor de inscrição, não tenham 
preenchido e devolvido a respectiva Ficha de Inscrição conforme 
indicado nos itens 2.3.6 deste Edital. 

6. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de 
alteração quanto à identificação do candidato. 

7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito em moeda 
corrente nacional (dinheiro), vedado o uso de cheque ou ordem de 
pagamento. 

8. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído. 
9. 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. 

10. Será permitida a inscrição por procuração pública ou por instrumento 
particular, devendo o procurador entregar, além dos documentos 
exigidos no item 2.3.1, a cópia do instrumento de procuração. 

11. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade 
pelas informações prestadas por seu procurador na Ficha de 
Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais 
erros de preenchimento daquele documento. 

12. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização 
de provas deverá, até 08 de junho de 2005 protocolar requerimento 
na COMPUR - Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de 



Balneário Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, Bairro dos Estados, 
Balneário Camboriú, SC, onde indique as condições especiais que 
necessita e juntando fotocópia de sua ficha de inscrição. 

13. Em função das atividades inerentes aos cargos objeto deste 
Concurso Público, não haverá leitura de prova, provas em braile ou 
provas ampliadas. 

14. A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de 
identidade em relação ao original da mesma ou a não veracidade de 
declaração apresentada na Ficha de Inscrição ou em decorrência 
deste Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento 
da respectiva inscrição ou na eliminação do candidato do Concurso 
Público, se a inscrição já estiver homologada. 

3. Da confirmação das inscrições, local e horário de provas e do 
indeferimento de inscrições 

1. A confirmação da inscrição deferida se fará por documento exposto 
em edital e do comprovante definitivo de inscrição disponível na 
Internet para consulta e impressão no endereço 
www.compur.com.br, onde estarão indicados a data, o horário, a sala 
e o estabelecimento em que o candidato fará a prova objetiva, a 
partir das 17 horas do dia 15 de junho de 2005. 

1. Será afixada em mural na Sede da COMPUR – Companhia de 
Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú, e em 
jornal de circulação local e regional a listagem com a 
nominata dos candidatos com inscrição deferida, onde estará 
indicada a sala e o local de provas de cada candidato, a partir 
das 17 horas do dia 15 de junho de 2005. 

2. Até as 17 (dezessete) horas do dia 15 de junho de 2005, será 
disponibilizado ato com o indeferimento de inscrições e suas causas, 
o qual estará afixado no mural da COMPUR – Companhia de 
Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú, em jornal 
de circulação local e regional, bem como no endereço 
www.compur.com.br. 

4. Das provas 

1. O concurso será realizado em três etapas, todas de caráter 
eliminatório: 

1. Prova Objetiva; 
2. Teste de Avaliação Física e Biométrica, e 
3. Teste de Avaliação Psicológica. 

2. Na prova objetiva indicada no item 4.1.1 será avaliada os 
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias 



relacionadas ao respectivo cargo, cuja composição e respectivos 
programas fazem parte do anexo I a este Edital. 

3. A prova objetiva será realizada no dia 19 de junho de 2005 e terá 
duração de 3 (três) horas. 

4. A prova objetiva terá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 
contendo 04 alternativas por questão, sendo apenas uma resposta 
correta. 

1. A prova objetiva é composta por duas partes: Prova de 
Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimento Específico. 
O número de questões de cada matéria, por tipo de prova, 
será especificado junto aos programas, no anexo I a este 
Edital. 

2. Nas provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimento 
Específico para cada resposta assinalada corretamente serão 
atribuídos 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, perfazendo um total 
de 100 (cem) pontos possíveis, no caso de 100% de acertos. 

3. Serão considerados aprovados, na prova objetiva, os 
candidatos que obtiverem, na somatória de acertos, 60 
(sessenta) pontos ou mais.  

5. As questões da prova objetiva deverão ser respondidas em cartão de 
respostas, específico e personalizado para cada candidato, o qual 
deve ser assinado pelo candidato. 

1. Para responder a prova objetiva e, portanto, preencher o 
cartão de respostas personalizado, os candidatos devem 
dispor de caneta esferográfica preta (A marca recomendada 
pelo fabricante da leitora ótica é a BIC - escrita normal). 

6. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, quando 
de sua avaliação, a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como 
respondida(s) corretamente pelo candidato. 

1. Na prova objetiva, será atribuída nota 0 (zero): 

1. À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou 
rasura(s), ainda que legível(is). 

2. À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma 
opção de resposta assinalada. 

3. À(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) 
no cartão de respostas. 

4. À(s) questão(ões) ou à(s) prova(s) objetiva(s) cujo cartão de 
respostas for preenchido fora das especificações contidas no 
mesmo ou nas instruções da prova, ou ainda, com marcação 
diferente da indicada no modelo previsto no cartão. 



1. Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas 
objetivas, após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início das 
mesmas. 

1. Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala de prova somente 
poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local, 
simultaneamente. 

2. O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal 
de sua sala, o cartão resposta devidamente assinado e o 
caderno de provas, podendo reter para si, apenas, o caderno 
de provas. 

2. A COMPUR, visando preservar a veracidade e autenticidade do 
processo seletivo, poderá proceder, no momento da aplicação da 
prova objetiva, a autenticação digital dos cartões de resposta 
personalizados ou de outros documentos pertinentes. 

3. Durante a realização da prova objetiva é vedada a consulta a livros, 
revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de 
calcular ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive 
telefones celulares, sob pena de eliminação do candidato do 
Concurso. 

4. Serão convocados para o Teste de Avaliação Física e Biométrica os 
candidatos pré-classificados até a posição 70 (setenta) para o cargo 
de Agente de Trânsito. 

1. A convocação prevista no item anterior, 4.10, poderá se dar 
em qualquer tempo durante a validade do concurso, de 
acordo com o interesse da COMPUR em possíveis 
contratações. 

2. Na aplicação do item 4.10, não havendo candidatos em 
número suficiente para completar o número de pré-
classificados, serão convocados todos os aprovados na prova 
objetiva, conforme o item 4.4.3. 

3. O Teste de Avaliação Física e Biométrica será realizado no 
dia 03 de julho de 2005. 

5. O Teste de Avaliação Física e Biométrica será composto de: 

I. Para os candidatos do sexo feminino: 

1. Exame biométrico, para verificação da altura mínima e 
peso do candidato; 

2. Exercícios físicos, compostos de 1) Desenvolvimento 
com halter - 10 Kg; 2) Abdominal Remador; 3) Corrida 
100 metros; 4) Meio sugado e 5) Corrida de 2400 
metros. 



II. Para os candidatos do sexo masculino: 

1. Exame biométrico, para verificação da altura mínima e 
peso do candidato; 

2. Exercícios físicos, compostos de 1) Barra; 2) 
Abdominal Remador; 3) Corrida 100 metros; 4) Meio 
sugado e 5) Corrida de 3200 metros. 

1. É condição para a participação do candidato no Teste de 
Avaliação Física e Biométrica que o mesmo apresente e 
entregue ao avaliador, atestado médico especificamente 
indicando que o mesmo (candidato) tem condições de saúde 
e está apto a participar dos exercícios que compõem o teste, 
previsto no item 4.12 deste Edital.  

2. Para realizar o Teste de Avaliação Física e Biométrica, o 
candidato deverá apresentar-se com traje adequado, para 
melhor desempenho. 

3. O Teste de Avaliação Física e Biométrica será avaliado na 
soma dos pontos obtidos nos diversos exercícios que o 
compõe e expresso em conceito APTO e NÃO APTO. 

4. Será considerado APTO o candidato que: 
1. Tiver altura superior à mínima, conforme Tabela 

indicativa do Anexo II a este Edital; 
2. Tiver peso dentro dos limites previstos na Tabela 

indicativa do Anexo II a este Edital; 
3. Obtiver, isoladamente, pelo menos 20 (vinte) pontos 

em cada exercício, computados tais pontos conforme 
Tabela indicativa do Anexo II a este Edital; 

4. Obtiver 200 (duzentos) ou mais pontos no conjunto dos 
5 exercícios a que se submeter. 

5. O candidato que deixar de atender a qualquer das condições 
previstas nas letras “a” a “d” do item anterior (4.11.4) ou não 
participar do Teste de Avaliação Física e Biométrica, será 
considerado NÃO APTO e eliminado deste Concurso Público.  

6. Em cada uma dos exercícios do Teste de Avaliação Física e 
Biométrica, somente será permitida uma tentativa, sendo 
vedada à repetição de exercício. 

7. O candidato que não alcançar a performance mínima em 
qualquer dos exercícios do Teste de Avaliação Física e 
Biométrica não poderá continuar a realização do referido 
Teste, já que é considerado NÃO APTO. 



8. Os exercícios referentes ao Teste de Avaliação Física e 
Biométrica serão demonstrados, previamente, pelo avaliador 
responsável por sua aplicação. 

12. O Teste de Avaliação Psicológica será realizado no dia 10 de julho 
de 2005, em local e horário a ser indicado na respectiva convocação, 
dele participando os candidatos que forem considerados APTOS no 
Teste de Avaliação Física e Biométrica.  

1. No Teste de Avaliação Psicológica será considerando o 
potencial intelectual, aptidões, características de 
personalidade, habilidades específicas e demais aspectos de 
ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções 
inerentes ao cargo de Agente de Trânsito e às respectivas 
condições de trabalho.  

2. O candidato que deixar de comparecer ao Teste de Avaliação 
Psicológica no dia, local e horário marcados será eliminado do 
processo, sendo considerado NÃO APTO. 

3. Cada candidato que participar do Teste de Avaliação 
Psicológica, será avaliado com parecer de APTO ou NÃO 
APTO. 

4. O laudo com parecer de NÃO APTO ao candidato implica na 
sua eliminação deste Concurso Público.  

5. Para realizar o Exame de Avaliação Psicológica, o candidato 
deverá vir munido de lápis preto nº 2, borracha e caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta. 

11. O candidato portador de deficiência, mesmo ao amparo do item 6 
deste Edital, participará do concurso em igualdade de condições com 
os demais, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário 
e aplicação das provas e testes. 

12. Para a entrada nos locais de prova e testes, os candidatos deverão 
apresentar original da cédula de Identidade ou Carteira expedida por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de 
identificação (OAB, CORECON, CRA, CREA, etc.), Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH que contenha foto (modelo novo). 

1. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em 
substituição ao exigido no item 4.14, quer eles estejam autenticados 
ou não. 

11. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova e testes com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário 
fixado para início das mesmas. O horário fixado será aquele 
divulgado no edital de convocação para as provas e/ou no cartão de 



confirmação da inscrição e terá como referência o horário de 
Brasília-DF. Será vedada a admissão em sala de provas ao 
candidato que se apresentar após o início das mesmas. 

12. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para qualquer 
prova ou teste, nem a realização de prova fora do horário e local 
marcados para todos os candidatos. 

13. A COMPUR e seus colaboradores estão isentos de qualquer 
responsabilidade por acidentes que resultem na incapacidade total 
ou parcial do candidato, originados por imprudência, imperícia ou 
negligência durante a realização do Concurso. 

14. A COMPUR não assume qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da 
realização das provas e testes deste Concurso Público. 

5. Da classificação 

1. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva (prova de 
conhecimentos gerais e prova de conhecimento específico), com 
conceito APTO no Teste de Avaliação Física e Biométrica e no Teste 
de Avaliação Psicológica, serão classificados em ordem decrescente 
dos pontos obtidos na Prova Objetiva. 

2. Ocorrendo empate nas notas alcançadas, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que: 

1. obtiver a maior nota na prova de Conhecimento Específico. 
2. tiver maior número de dependentes. 
3. for mais idoso. 

 

6. Das vagas reservadas a deficientes 

1. Serão reservadas vagas aos portadores de deficiência, para o cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam 
portadores, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas 
previstas. 

2. A cada vinte classificados, será chamado um candidato deficiente. 
3. O candidato portador de deficiência deverá assinalar a solicitação de 

enquadramento na condição prevista neste item 6 no ato da 
inscrição, especificando a respectiva deficiência e anexando laudo 
médico comprovando a deficiência. Caso a inscrição seja efetuada 
via Internet, o candidato deverá postar o laudo até o dia 08/06/2005 
pelo correios, por A.R. para o endereço da COMPUR, sito a Avenida 



Santa Catarina, 701, Bairro dos Estados CEP 88330-000, Balneário 
Camboriú – SC com a inscrição “CONCURSO PÚBLICO AGENTE 
DE TRANSITO”. 

4. Os candidatos que assinalarem a solicitação de enquadramento nos 
termos do item 6.3, submeter-se-ão, quando convocados, a exame 
médico oficial ou credenciado pela COMPUR, que terá decisão 
terminativa sobre: a) a qualificação do candidato como deficiente ou 
não e b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício 
do cargo. 

5. A inobservância do disposto nos itens 6.3 e 6.4 determinará a perda 
do direito ao pleito da vaga reservada aos deficientes. 

6. Os candidatos deficientes, aprovados e classificados, que 
excederem às vagas a eles reservadas, serão convocados para 
contratação, segundo a ordem geral de classificação. 

7. Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas 
reservadas aos deficientes, as mesmas serão ocupadas pelos 
demais candidatos aprovados e classificados. 

8. O fato de assinalar a solicitação prevista no item 6.3, quando da 
inscrição, não se constitui no requerimento previsto no item 2.14 
(prova especial), nem com ele guarda qualquer relação.  

7. Do Aproveitamento 

1. A admissão será pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e 
obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos, 
processando-se de acordo com a disponibilidade de vaga e a 
necessidade real da Empresa, não havendo a obrigatoriedade de 
contratar o total dos aprovados. 

2. Para efeito de contratação, o candidato classificado e apto para a 
admissão deverá apresentar a seguinte documentação na Empresa: 

1. Declaração de não ter sofrido no Exercício de Função Pública, 
as penalidades previstas no Artigo 137 e seu Parágrafo Único 
da Lei Federal nº 8.112/90 e as correspondentes, constantes 
da Legislação de outros Estados e Municípios; 

2. Certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça 
Federal, da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal 
(para os residentes no Distrito Federal), da Justiça Eleitoral e, 
quando for o caso, da Justiça Militar Estadual (art. 125, 
parágrafo 3º da C.F.), todas da cidade/município e/ou da 
jurisdição onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos, expedidas, 
no máximo, há seis meses; 

3. Fotocópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “A” e “B”, podendo a segunda ser substituída por 



categoria “C”, “D” ou “E”, sem dispensar a exigência da 
primeira; 

4. Prova de que está em dia com a obrigação eleitoral; 
5. Prova de que cumpre a escolaridade e requisitos exigidos 

para o cargo, indicados no item 1, além da idade mínima de 
18 (dezoito) anos e a idade máxima de 35 (trinta e cinco) 
anos. 

3. As convocações para admissão aos candidatos aprovados serão 
feitas através de publicação em jornal oficial do município e enviada 
através de correspondência com A.R via correios para o endereço 
que o candidato declarou na ficha de inscrição. 

4. O candidato que convocado para a admissão recusar ou deixar de 
assumir a vaga dentro de 15 (quinze) dias, será considerado 
desistente portanto desclassificado do concurso. 

5. O candidato, quando convocado para a admissão, deverá 
comparecer para submeter-se à exame de saúde pela Perícia 
Médica contratada da COMPUR, na data estipulada, apresentando e 
entregando os seguintes exames e laudos médicos, expedidos no 
máximo há 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado desistente e 
eliminado do Concurso: 

1. Originais de Exames laboratoriais: Hemograma completo, Glicemia de 
Jejum, Urina (EAS), Parasitológico de Fezes, VRDL, tipagem sangüínea 
(ABO-Rh); 

2. Original da Avaliação Psiquiátrica, expedida por Médico Psiquiatra, 
atestando a aptidão mental do candidato para o exercício do cargo a que o 
candidato será nomeado; 

3. Declaração formal do candidato, em modelo fornecido pela COMPUR, de 
que não está sendo submetido a tratamento psiquiátrico ou psicológico com 
profissional diferente daquele que expediu e assinou o atestado previsto à 
letra “b” deste item; 

4. Original de Eletrocardiograma e Teste Ergonométrico e respectivo laudo; 
5. Original de Eletroencefalograma e respectivo laudo; 
6. RX de tórax PA e perfil. 

1. A Junta Médica, a seu juízo, poderá solicitar exames 
complementares ao candidato, para que possa emitir seu parecer 
conclusivo. 

2. Os candidatos aprovados e classificados, quando convocados, tem 
como prazo máximo para admissão, a data de início do Curso de 
Formação de Agentes de Trânsito, do qual participarão obedecendo 
ao Regimento do aludido Curso. 



3. A avaliação no Curso de Formação de Agentes de Trânsito se 
constitui na avaliação de desempenho com caráter eliminatório, de 
acordo com a legislação trabalhista. 

4. A reprovação ou o desligamento do servidor-aluno nos termos do 
Regimento do Curso de Formação de Agentes de Trânsito, se 
constitui em desempenho insatisfatório no cargo, incorrendo em 
demissão pela CLT no período de experiência.  

8. Dos pedidos de revisão e dos recursos 

1. É admitido pedido de revisão quanto: 

1. ao indeferimento de inscrição; 
2. à formulação das questões e respectivos quesitos de prova;  
3. à opção considerada como certa na provas objetivas;  
4. à convocação para o Teste de Avaliação Física e Biométrica;  
5. aos resultados finais do Concurso Público. 

1. Os pedidos de revisão relativos ao item “8.1.a” deverão ser 
protocolados junto à COMPUR - Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Balneário Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, 
Bairro dos Estados, Balneário Camboriú, SC no horário das 13 horas 
às 18 horas, no dia 16 de junho de 2005, com a menção expressa 
que se relacionam a este Edital. 

2. Os pedidos de revisão relativos aos itens “8.1.b” e “8.1.c” deverão 
ser protocolados junto à COMPUR - Companhia de Desenvolvimento 
e Urbanização de Balneário Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, 
Bairro dos Estados, Balneário Camboriú, SC , no horário das 13 
horas às 18 horas, no dia 21 de junho de 2005, com a menção 
expressa que se relacionam a este Edital. 

1. Até 30 (trinta) minutos após o encerramento da prova objetiva, os 
candidatos poderão interpor pedido de revisão quanto à formulação 
das questões e respectivos quesitos, apresentando-o ao coordenador 
local de aplicação de prova.  

1. O gabarito oficial das provas objetivas será afixado no mural do 
edifício da sede da COMPUR e no endereço www.compur.com.br a 
partir das 9 horas do dia 20 de junho de 2005. 

2. A convocação para o Teste de Avaliação Física e Biométrica para o 
cargo de Agente de Trânsito será afixada no mural do edifício da 
sede da COMPUR, à Av. Santa Catarina, 701 – Bairro dos Estados, 
Balneário Camboriú, SC a partir das 17 horas do dia 28 de junho de 
2005 e, no mesmo horário, tornados disponíveis no endereço 
www.compur.com.br. 



3. Os pedidos de revisão relativos ao item “8.1.d” deverão ser 
protocolados junto à COMPUR - Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Balneário Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, 
Bairro dos Estados, Balneário Camboriú, SC no horário das 9 horas 
e 30 minutos às 17 horas, no dia 29 de junho de 2005, com a 
menção expressa que se relacionam a este Edital. 

4. A convocação para o Teste de Avaliação Psicológica para o cargo de 
Agente de Trânsito será feita logo após o Teste de Avaliação Física 
e Biométrica apenas aos candidatos classificados como APTOS, 
logo após o final do referido teste e tornados disponíveis no dia 06 
de julho de 2005 em mural e no endereço e www.compur.com.br. 

5. Os resultados finais deste Concurso serão afixados no mural do 
edifício da sede da COMPUR, à Av. Santa Catarina, 701 – B. dos 
Estados, Bal. Camboriú, SC, a partir das 17 horas do dia 15 de julho 
de 2005 e, no mesmo horário, tornados disponíveis no endereço 
www.compur.com.br. 

6. Os pedidos de revisão relativos ao item “8.1.e” deverão ser 
protocolados junto à COMPUR - Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Balneário Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, 
Bairro dos Estados, Balneário Camboriú, SC no horário das 9 horas 
e 30 minutos às 17 horas, no dia 16 de julho de 2005, com a menção 
expressa que se relacionam a este Edital. 

7. Não será aceito pedido de revisão via fax e/ou correio eletrônico (e-
mail). 

8. Os Pedidos de Revisão apresentados sem indicação de razões que 
os justifiquem e/ou inconsistentes serão preliminarmente indeferidos. 

9. É admitido recurso quanto: 

1. Não deferimento de pedido de revisão previsto no item 
“8.1.a”. 

2. À homologação dos resultados finais. 

1. Os recursos relativos aos itens “8.12.a.” e “8.12.b.” deverão ser 
interpostos no primeiro dia útil após a publicação e ciência do 
respectivo aviso ou ato. 

2. Somente serão apreciados os pedidos de revisão e 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, cargo e endereço para 
correspondência. 

3. Não são admitidos pedidos de revisão ou recurso quanto ao 
julgamento, correção ou avaliação do Teste de Avaliação 



Psicológica, do Teste de Avaliação Física e Biométrica e do 
resultado do exame da Perícia Médica. 

4. O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo 
não será aceito, sendo para tanto considerado a data e hora do 
respectivo protocolo.  

9. Do foro judicial 

1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso 
Público de que trata este Edital é o da Comarca de Balneário 
Camboriú.  

10. Disposições finais 

1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data 
do ato de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da COMPUR – Cia. De Desenvolvimento e 
Urbanização de Balneário Camboriú. 

2. O extrato deste Edital (Aviso de Abertura) será publicado em jornal 
de circulação local, em Jornal de Circulação Regional, 
disponibilizado na Internet no endereço www.compur.com.br e 
afixado no mural do edifício sede da COMPUR, à Av. Santa 
Catarina, 701 – B. dos Estados, Balneário Camboriú. 

3. O inteiro teor deste Edital e o resultado final (Ato de Homologação do 
Concurso) serão afixados no mural do edifício sede da COMPUR, à 
Av. Santa Catarina, 701 – B. dos Estados, Balneário Camboriú e o 
resultado final publicado em jornal de circulação local e em jornal de 
circulação regional, apenas dos candidatos aprovados no Concurso 
Público.  

4. Será excluído do Concurso o candidato que: 

1. Fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou 
inexata; 

2. Não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração 
do endereço constante da "FICHA DE INSCRIÇÃO", o 
candidato deverá encaminhar documento à COMPUR - 
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 
Camboriú, à Av. Santa Catarina, 701, Bairro dos Estados, 
Balneário Camboriú, SC indicando seu cargo, número de 
inscrição e fazendo menção expressa que se relaciona ao 
Concurso Público objeto deste Edital.  

5. Será excluído do Concurso, o candidato que: 

1. Tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com 
qualquer membro da equipe encarregada da realização das 
provas; 



2. For surpreendido, durante a aplicação das provas, em 
comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outra forma; 

3. For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na 
tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 
identificação pessoal; 

4. Ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento de 
fiscal; 

5. Retirar-se da sala, em desacordo com os itens 4.7, 4.7.1 e/ou 
4.7.2; 

6. Recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão 
resposta ou de outros documentos.  

6. É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros 
da Comissão do Concurso.  

7. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita 
aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e 
das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

8. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso 
Público, serão resolvidos pela Comissão do Concurso. 

Balneário Camboriú (SC), 12 de maio de 2005. 

 

 

Emerson Dias Gonçalves Luiz Gonzaga de Oliveira 

Diretor Presidente Diretor Administrativo 
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ANEXO I – PROVAS E PROGRAMAS 

 

1. Cargos de Nível Médio 

 

Agente de Trânsito 

 

Prova objetiva – 40 Questões 

 

Prova de Conhecimentos Gerais – 10 Questões 
Os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 10 (dez) 

questões, a partir do seguinte programa: 
a) Língua Portuguesa - 5 questões: 

Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia. 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.  

b) O Município – 5 questões: 

O Município de Balneário Camboriú – aspectos históricos e geográficos. Balneário 
Camboriú – desenvolvimento econômico e social. O patrimônio histórico e cultural 
de Balneário Camboriú. 

 

Prova de Conhecimento Específico – 30 Questões 
Os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimento Específico com 30 (trinta) 

questões, a partir do seguinte programa: 
Legislação e Prática de Trânsito – 15 questões 

Legislação (Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN). Regras 
gerais de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Das medidas 
administrativas. Dos veículos. Dos condutores de veículos. Direção Defensiva. 



Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Colisão. Distância. Cruzamento. 
Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros Socorros: Atitudes 
do Socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. Placas de 
Regulamentação. Placas de Indicação de Serviço Auxiliar. Sinalização Horizontal. 
JARI. Defesa de autuação. [Devem ser consideradas as alterações da 
legislação publicadas até 30 de abril de 2005.] 

Administração Geral e Matemática – 8 questões 

Relacionamento interpessoal: a importância do auto conhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no 
relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens, 
códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Tipos 
de liderança. Manuais, regulamentos, normas operacionais. O serviço público. 
Conjuntos numéricos fundamentais, operações fundamentais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potencialização), sistema de medidas, regra de três, 
percentagem, razão e proporção, múltiplos e divisores. 

Aplicações em Informática – 7 questões 

Windows 98, Word 2000, Excel 2000, uso de equipamentos portáteis sensíveis ao 
toque na tela, Internet.  

COMPUR – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 
Camboriú 

CNPJ n.º 82.614.090/0001-75 

 

EDITAL DE CONCURSO N.º 001/2005 

 

ANEXO II – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E BIOMÉTRICA 

 

A - PROPORCIONALIDADE DE PESO E ALTURA 

 

AGENTE DE TRÂNSITO – Sexo Feminino 

Altura Mínima – 1,60 m 



 

Altura (m) Peso Mínimo (Kg) Peso Máximo (Kg) 

1,60 46,0 63,0 

1,61 46,0 64,0 

1,62 46,0 64,0 

1,63 47,0 65,5 

1,64 47,0 66,0 

1,65 47,0 67,0 

1,66 48,0 67,5 

1,67 49,0 68,0 

1,68 49,5 69,0 

1,69 50,0 70,0 

1,70 50,0 71,0 

1,71 51,0 71,5 

1,72 51,0 72,0 

1,73 52,0 73,0 

1,74 52,0 73,0 

1,75 53,0 74,0 

1,76 54,0 75,0 

1,77 55,0 77,0 

1,78 55,0 77,5 

1,79 55,0 78,0 

1,80 56,0 78,0 

 

AGENTE DE TRÂNSITO – Sexo Masculino 

Altura Mínima – 1,65 m 

Altura (m) Peso Mínimo (Kg) Peso Máximo (Kg) 

1,65 48,0 85,0 

1,66 48,5 85,5 



1,67 49,0 86,5 

1,68 49,0 87,0 

1,69 49,5 88,0 

1,70 50,0 89,0 

Altura (m) Peso Mínimo (Kg) Peso Máximo (Kg) 

1,71 51,0 90,0 

1,72 51,5 91,0 

1,73 52,5 92,0 

1,74 53,0 93,0 

1,75 54,0 94,0 

1,76 54,5 95,0 

1,77 55,5 96,0 

1,78 56,0 97,0 

1,79 57,0 98,0 

1,80 57,5 99,0 

1,81 58,0 100,0 

1,82 59,0 101,0 

1,83 60,0 102,5 

1,84 60,5 103,5 

1,85 61,0 105,0 

1,86 62,0 105,5 

1,87 62,0 106,5 

1,88 63,0 107,5 

1,89 64,0 110,0 

1,90 65,0 110,0 

1,91 65,5 111,0 

1,92 66,0 112,0 

1,93 67,0 113,0 

1,94 68,0 114,0 

1,95 68,5 115,0 



B. TABELA DE PONTOS NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA  

AGENTE DE TRÂNSITO – Sexo Feminino  

EXERCÍCIOS PONTOS 

Desenvolvi-
mento com 
Halter 10 
Kg 

Abdominal 

Remador 

1 min 

Velocidade 

100 m 

MEIO 
SUGADO 

1 min 

CORRIDA 

2.400 m 

min:s 

Até 

24 
anos 

De 

25 a 
29 
anos 

Mais de 

30 anos 

14 18 21,7 - 22,0 08 17:56 – 18:00 * * 20 

15 19 21,4 - 21,6 09 17:46 – 17:55 * * 25 

16 20 21,1 - 21,3 10 17:36 – 17:45 * * 30 

17 21 20,7 - 21,0 11 17:26 – 17:35 * 20 35 

18 22 20,4 - 20,6 12 17:16 – 17:25 * 25 40 

19 23 20,1 - 20,3 13 17:06 – 17:15 * 30 45 

20 24 19,6 - 20,0 14 16:56 – 17:05 20 35 50 

21 25 19,3 - 19,5 15 16:41 – 16:55 25 40 55 

22 26 19,0 - 19,2 16 16:26 – 16:40 30 45 60 

 

 

EXERCÍCIOS PONTOS 

Desenvolvi-
mento com 
Halter 10 
Kg 

Abdominal 

Remador 

1 min 

Velocidade 

100 m 

MEIO 
SUGADO 

1 min 

CORRIDA 

2.400 m  

min:s 

Até 

24 
anos 

De 

25 a 
29 
anos 

Mais de 

30 anos 

23 27 18,7 - 18,9 17 16:11 – 16:25 35 50 65 

24 28 18,4 - 18,6 18 15:56 – 16:10 40 55 70 

25 29 18,1 - 18,3 19 15:41 – 15:55 45 60 75 

26 30 17,8 - 18,0 20 15:26 – 15:49 50 65 80 

27 31 17,5 - 17,7 21 15:11 – 15:25 55 70 85 



28 32 17,2 - 17,4 22 14:57 – 15:10 60 75 90 

29 33 16,9 - 17,1 23 14:41 – 14:56 65 80 95 

30 34 16,6 - 16,8 24 14:26 – 14:40 70 85 100 

31 35 16,3 - 16,5 25 14:11 – 14:25 80 90 * 

32 36 16,0 - 16,2 26 13:56 – 14:10 80 95 * 

33 37 15,7 - 15,9 27 13:41 – 13:55 85 100 * 

34 38 15,4 - 15,6 28 13:31 – 13:40 90 * * 

35 39 15,1 - 15,3 29 13:21 – 13:30 95 * * 

36 40 Até  15 s 30 Até 13min 20s 100 * * 

 

AGENTE DE TRÂNSITO – Sexo Masculino 

EXERCÍCIOS PONTOS 

Barra 

Abdominal 

Remador  

1 min 

Velocidade 

100 m 

MEIO 
SUGADO 

1 min 

CORRIDA 

3.200 m 

min:s 

Até 

24 
anos 

De 

25 a 
29 
anos 

Mais de 

30 anos 

1 23 20,7 - 21,0 13 17:56 – 18:05  * *  20 

1 24 20,4 - 20,6 14 17:46 – 17:55  *  * 25 

1 25 20,1 - 20,3 15 17:36 – 17:45  *  * 30 

2 26 19,7 - 20,0 16 17:26 – 17:35  * 20 35 

2 27 19,4 - 19,6 17 17:16 – 17:25  * 25 40 

2 28 19,1 - 19,3 18 17:06 – 17:15  * 30 45 

3 29 18,6 - 19,0 19 16:56 – 17:05 20 35 50 

3 30 18,3 - 18,5 20 16:41 – 16:55 25 40 55 

4 31 18,0 - 18,2 21 16:26 – 16:40 30 45 60 

4 32 17,7 - 17,9 22 16:11 – 16:25 35 50 65 



5 33 17,4 - 17,6 23 15:56 – 16:10 40 55 70 

5 34 17,1 - 17,3 24 15:41 – 15:55 45 60 75 

6 35 16,8 - 17,0 25 15:26 – 15:49 50 65 80 

6 36 16,5 - 16,7 26 15:11 – 15:25 55 70 85 

7 37 16,2 - 16,4 27 14:57 – 15:10 60 75 90 

7 38 15,9 - 16,1 28 14:41 – 14:56 65 80 95 

8 39 15,6 - 15,8 29 14:26 – 14:40 70 85 100 

8 40 15,3 - 15,5 30 14:11 – 14:25 80 90 * 

9 41 15,0 - 15,2 31 13:56 – 14:10 80 95  * 

9 42 14,7 - 14,9 32 13:41 – 13:55 85 100  * 

10 42 14,4 - 14,6 33 13:31 – 13:40 90  *  * 

10 43 14,1 - 14,3 34 13:21 – 13:30 95  *  * 

11 45 Até  14 s 35 Até 13min 20s 100  *  * 

 

Obs. Na pontuação do exercício da Barra será considerada a maior pontuação.  
 


