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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015   
(Incluindo Retificação 01 e 02) 
Abre inscrições e define normas para o concurso público 
destinado ao provimento de vagas de cargos públicos efetivos 
do Quadro Único de Pessoal da Administração Pública Direta 
do Município de Passos Maia, Santa Catarina e dá outras 
providências. 

 
O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, através de seu Prefeito Municipal, Ivandre 
Bocalon, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar Concurso Público para 
provimento de cargos públicos do quadro único de pessoal da administração direta do município de 
Passos Maia, criados pelas Leis Complementares Municipais n. 005, de 31/08/1999, e, n. 025, de 
13/08/2007, e suas alterações posteriores; sob o regime estatutário conforme Lei Complementar 
Municipal n. 004, de 31/08/1999; e/ou regime celetista nos termos da Lei Complementar 025, de 
13/08/2007, e suas alterações, e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais 
legislação vigente aplicável. 
 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto o Barriga Verde-IOBV, 
localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió, Estado de Santa Catarina, tel./fax 
(47) 3562-1598, endereço eletrônico www.iobv.org.br, e-mail concursos@iobv.com.br, sob a 
supervisão da Comissão Municipal de Concurso Público, nomeada pelo Decreto n. 337, de 19 de 
fevereiro de 2015. 
 
1.2 A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte 
cronograma: 
 

 
 
 

Evento Data Provável 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 02 a 30/03/15 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  31/03/15 

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

30/03/15 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 
todos os candidatos e decisão vaga deficiente e condição especial 

02/04/15 

Recursos contra indeferimento das inscrições e decisão vaga deficiente e 
condição especial 

06 e 07/04/15 

Homologação das inscrições e locais das provas 08/04/15 

APLICAÇÃO DAS PROVAS (escritas objetivas e Práticas, conforme o cargo 
exija) 

12/04/15 

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

13/04/15 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita.  14 e 15/04/15 

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

22/04/15 

Classificação Preliminar. 23/04/15 

Recursos contra a classificação preliminar  24 e 27/04/15 

Classificação Final  28/04/15 

Homologação do resultado final Após 28/04/15 

http://www.iobv.com.br/
mailto:concursos@iobv.com.br
http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, 
de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a 
Realização do Concurso Público e da Comissão do Instituto o Barriga Verde, sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 
 
1.4. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de 
inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os demais atos do 
Concurso Público, serão publicados no sitio do Concurso Público na Internet: www.iobv.org.br.  
 
1.5. O Edital do concurso público também será publicado no site da Prefeitura de Passos Maia na 
Internet: http://www.passosmaia.sc.gov.br e no órgão oficial de imprensa 
(www.diariomunicipal.sc.gov.br), bem como afixado na sede da Prefeitura Municipal; e ainda, 
publicado, na forma de extrato, em jornal de circulação local.  

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

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

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

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

Evento Data Provável 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 02 a 29/04/15 

Isenção da Inscrição prazo final para requerer a isenção 13/04/15 

Divulgação da lista de isentos 20/04/15 

Recursos contra indeferimento da isenção 21 e 22/04/15 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  30/04/15 

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

30/04/15 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 
todos os candidatos e decisão vaga deficiente e condição especial 

06/05/15 

Recursos contra indeferimento das inscrições e decisão vaga deficiente e 
condição especial 

07 e 08/05/15 

Homologação das inscrições e locais das provas 12/05/15 

APLICAÇÃO DAS PROVAS (escritas objetivas e Práticas, conforme o cargo 
exija) 

24/05/15 

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

25/05/15 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita.  26 e 27/05/15 

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

01/06/15 

Classificação Preliminar. 02/06/15 

Recursos contra a classificação preliminar  03 e 04/06/15 

Classificação Final  05/06/15 

Homologação do resultado final Após 05/06//15 

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

acordo com prévia inspeção médica oficial realizada na forma da lei. 
g) Idoneidade moral a ser comprovada mediante a apresentação de atestado de antecedentes 

emitido por órgão competente; 
h) Inexistência da incompatibilidade para o exercício de cargo público municipal;  
i) Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
j) Comprovar a formação exigida para o cargo e o registro profissional quando exigido; 
k) No caso do cargo de “agente comunitário de saúde”, comprovar residência na microárea de 

atuação deste a data da publicação do edital do presente concurso. 
l) No caso dos cargos de “motoristas e operadores de máquinas”, comprovar a habilitação 

compatível (CNH) de acordo com a legislação vigente, bem como curso básico de operação 
do veículo ou máquina rodoviária; 

m) Outros requisitos necessários para cumprimento das atribuições do cargo ou estabelecidos 
em lei. 

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

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

3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser 
comprovados quando da convocação do candidato para investidura no cargo. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

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

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

4.3. A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 
no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

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

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

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

b)  Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.br, em “concursos e seletivos”, em seguida em 
“inscrições abertas” selecionar o município de PASSOS MAIA Edital 01/2015; 

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

deve ficar em seu poder; 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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e) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas 
agências do BANCO DO BRASIL, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. 

f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 
 
4.6. O valor da taxa de inscrição é de:  

a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 200,00 (duzentos reais); 
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental ou alfabetizado: R$ 80,00 (oitenta reais). 

a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 120,00 (cento e vinte reais); 
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 70,00 (setenta reais); 
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental ou alfabetizado: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

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

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

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

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

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

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

4.12   Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site 
do concurso, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da 
inscrição foi pago, podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 
 
4.13.  Da isenção da taxa de inscrição 
4.13.1. Por falta de previsão legal municipal não haverá nenhuma forma de isenção de taxa de 
inscrição. 
4.13.1. Os candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição desde que atendam os 
seguintes requisitos: 

a) Doadores de sangue desde que atendam aos requisitos  da Lei Estadual número 10.567, de 07 
de novembro de 1997. 

b) Candidato membro de família comprovadamente de baixa renda. 

4.13.2. Para solicitar isenção da taxa de inscrição conforme os casos acima citados o candidato deve 
proceder da seguinte forma: 

4.13.3. O candidato doador de sangue para se beneficiar da isenção deverá requerer a isenção da 
taxa de inscrição através do anexo V do edital protocolando na prefeitura ou  encaminhando via 
correio sedex AR,  até a data constante do cronograma, aos cuidados do Instituto O Barriga Verde, 
Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, Taió – SC, CEP 89190-000, os documentos que comprovem seu 
direito à isenção. 

http://www.iobv.org.br/
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4.13.3.1. O candidato doador de sangue,  deverá enviar até a data prevista no cronograma, os 
seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de inscrição; 

b) Requerimento firmado com pedido expresso de isenção da taxa de inscrição (anexo V), 

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

4.13.4. Ao candidato de família de baixa renda poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição 
desde que comprove não poder arcar com tal ônus (baixa renda), nos termos dos Decretos do 
Governo Federal nºs 6.135/2007 e 6.593/2008. 

4.13.4.1. Para requerer a solicitação de isenção do pagamento da inscrição, deverá requerer a 
isenção da taxa de inscrição através do anexo V do edital e protocolando na prefeitura ou 
encaminhando via correio sedex AR,  até a data constante do cronograma, aos cuidados do Instituto 
O Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, Taió – SC, CEP 89190-000, os documentos que 
comprovem seu direito à isenção. 

a) Comprovante de sua inscrição preenchendo o Formulário de Inscrição, via Internet. 

b) Requerimento firmado com pedido expresso de isenção da taxa de inscrição (anexo V), no  qual 
indicará o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, 
com declaração do serviço social do seu município validando o número informado. 

4.13.4.2. A veracidade das informações prestadas pelo candidato, no formulário específico, será 
consultada junto ao órgão gestor do CadÚnico, podendo a Prefeitura de Passos Maial  a qualquer 
tempo realizar diligências quanto à situação declarada pelo candidato, ficando o mesmo sujeito à 
eliminação do concurso, além das sanções previstas em lei no caso de omissão ou falsidade de 
informações. 

4.13.5. Não serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição, após a data especificada no 
cronograma. 

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

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

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

 

4.14 Demais disposições referente às inscrições  

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

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

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

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

4.14.6. O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados  por estelionatários, através de vírus no 
computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é 
da Banco do Brasil, cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco ou seja 00190. 

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

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

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

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

4.14.11 Será cancelada a inscrição do candidato que:  

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

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

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

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

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

4.15.  Das condições especiais para realizar a prova 

4.15.1 Os candidatos, inscritos que necessitarem de atendimento especial para realização da 
prova (local de fácil acessibilidade, uso de aparelhos de audição ledor, prova com fonte 
ampliada e etc.), deverão assinalar esta opção no Requerimento de Inscrição e indicar o 
atendimento especial que desejar, devendo enviar tal solicitação através do anexo IV deste edital, 
via sedex AR para o endereço do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro – 
89.190-000 – Taió – SC. 

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

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

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

  

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1   Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste concurso 
público, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições a que pretende concorrer, 
sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, os quais integrarão lista de 
chamada especial. 

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

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

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

5.3.1.1 Para os demais cargos não contemplados com vaga para deficientes, em função do número 
de vagas, não há previsão de imediato oferecimento de vaga às pessoas com deficiência. Nesses 
cargos, o primeiro candidato classificado no Concurso na lista especial dos candidatos inscritos para 
as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será nomeado para ocupar a 20ª (vigésima) vaga 
aberta. O segundo classificado no Concurso na listagem especial ocupará a 40ª (quadragésima) 
vaga aberta e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação na listagem especial e o 
prazo de validade do concurso. 

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

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

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

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

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

c) Cópia do comprovante de inscrição. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DA HOMOLOGAÇAO DAS INSCRIÇÕES  

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

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

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

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

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

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

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

http://www.iobv.org.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 

EDITAL Nº 001/2015  

 

Concurso Público 01/2015 Prefeitura Municipal de Passos Maia [Administração Geral]                                           Página 9 de 38 
 

b) Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Operador de Máquinas 
e Motorista. 

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

 

7.3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS DAS PROVAS 

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

7.3.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos: 
 

Tipo de Cargo Evento Horário 

PROVA ESCRITA 
TODOS OS CARGOS 

 

Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos 
locais de prova. 
 

08h15 
 

Fechamento dos portões, não sendo permitido 
o acesso de candidatos, sob qualquer 
alegação, a partir deste horário. 

08h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas e 
na sequencia início das provas 
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas 

será acrescido ao tempo final da prova caso seja necessário. 

09h00 

Tempo mínimo de permanência em sala de prova 10h00 

Final Devolução obrigatória do caderno de 
questões e cartão-resposta 

12h00 
 

 

Tipo de Cargo Evento Horário 

 
PROVA PRÁTICA 

Motorista e Operador de 
Máquina 

 

Apresentação para identificação dos candidatos, 
sendo que a realização da prova será por ordem 
alfabética. 

13h30 
 

Início da Prova Prática 14h00 

 

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

7.3.4   O IOBV e o Município de Passos Maia eximem-se das despesas com viagens e estadia dos 
candidatos para prestar as provas do concurso público em qualquer uma das etapas. 

8. DA PROVA ESCRITA  

8.1 A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas. 

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

http://www.iobv.org.br/
http://www.passosmaia.sc.gov.br/
http://www.iobv.org.br/
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8.2.1. Escolaridade: Nível Alfabetizado ou Fundamental  
 

Cargos Tipo Prova Disciplinas 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
Nota por 

Disciplina 

Todos 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 3 

0,60 6,00 Matemática 3 

Gerais 4 

Conhecimentos 
Específicos 

Conhecimentos técnicos 
profissionais 

10 0,40 4,00 

  Total 20  10,00 

 
8.2.3. Escolaridade: Ensino Médio e Superior Completo 
 

Cargos  Tipo Prova Disciplinas 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
Nota por 

Disciplina 

TODOS  

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 5 

0,20 4,00 
Matemática 5 

Conhecimentos Gerais 5 

Informática Básica 5 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação  5 

0,30 6,00 Conhecimentos técnicos 
profissionais 

15 

  Total 40  10,00 

 

8.3. Os programas das provas (conteúdos programáticos) constam do anexo III deste edital. 
 
8.4. A nota da prova escrita (NPE) se dará numa escala de 0,00 a 10,00, e será calculada pela 
seguinte fórmula, de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: 

a) Cargos com exigência de nível alfabetizado ou fundamental completo: 

 NPE= (NACG x 0,60) + (NACE x 0,40) 

b) Cargos com exigência de nível médio e superior: NPE= (NACG x 0,20) + (NACE x 0,30) 

Sendo: 
NPE= Nota da Prova Escrita 
NACG = Número de acertos das questões de conhecimentos gerais; 
NACE = Número de acertos das questões de conhecimentos específicos. 
 

8.5. À Prova escrita será atribuído o seguinte resultado: 

a) APROVADO: o candidato que alcançou nota final da prova escrita igual ou maior a 5,00 (cinco); 
Exceto para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais – gari, jardineiro, 
mecânico, motorista, operador de máquinas, pedreiro e trabalhador especializado, quando será 
considerado aprovado o candidato que alcançar a nota mínima igual ou superior a 2,00 (dois).  

b) REPROVADO: o candidato que obteve nota menor que 5,00 (cinco) sendo eliminado do 
certame. Exceto para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais – gari, 
jardineiro, mecânico, motorista, operador de máquinas, pedreiro e trabalhador especializado, 
quando será considerado reprovado o candidato que obtiver nota menor que 2,00 (dois). 

c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua 
eliminação. 
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d) ELIMINADO: o candidato ausente e que deixar de cumprir as normas editalícias especialmente 
às de regras de aplicação da prova e seu correto preenchimento. 

8.6. NORMAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

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

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

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

8.6.2. Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que: 

a) Chegar após o horário determinado para o fechamento dos protões de entrada; 
b) Não apresentar documento de identificação oficial válido, original e com foto; 
c) Não dispor de caneta esferográfica de material transparente com tinta nas cores azul ou preta. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) substituir os Cadernos de questões defeituosos; 

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

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

8.6.13.   As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão resposta, 
de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica transparente de tinta azul 
ou preta. 

8.6.14. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta 
assinado, o Caderno de questões. 

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

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

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

a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

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

c) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada; 

d) Não estiver assinalada no cartão resposta; 

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

f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato. 

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

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

 

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

8.6.20.   O candidato só poderá ter em seu poder no local de prova escrita objetiva o seguinte 
material: caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, 
documento de identidade original e, se assim desejar, comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, copo ou garrafa de água fabricada de material transparente, sem rótulos ou etiquetas, 
alimentos (barra de cereal, chocolate, fruta, desde que desembalados e acondicionados em saco 
plástico transparente.) 
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8.6.21.   Para responder as questões da prova o candidato somente poderá utilizar caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, que não será distribuída 
aos candidatos, cabendo a eles sua aquisição. 

8.6.22.   Não é permitido durante a prova escrita objetiva: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iobv.org.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 

EDITAL Nº 001/2015  

 

Concurso Público 01/2015 Prefeitura Municipal de Passos Maia [Administração Geral]                                           Página 14 de 38 
 

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

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

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

8.6.33.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 

8.6.34. Será excluído do Concurso Público o candidato que:  

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

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

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

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

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

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

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

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

i) não devolver integralmente o material recebido;  

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

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

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

 

9.  DA PROVA PRÁTICA  
9.1 Haverá prova prática para o cargo de Operador de Máquinas e Motorista com o objetivo de 
avaliar a aptidão do candidato para o exercício das atividades inerentes à função. 

9.1.1 A prova prática será realizada na mesma data da prova escrita objetiva, com início às 13h30.  
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9.1.2 Caso na homologação das inscrições, verifique-se um número elevado de inscritos que 
impossibilite a realização na mesma data, esta poderá ser antecipada para sábado ou adiada para 
outra data a ser definida e comunicada.  

9.2. Para realizarem a Prova Prática, todos os candidatos convocados deverão se apresentar para 
identificação, chamada e receber instruções, no local e no horário anunciados, vestidos com trajes  e 
calçados de acordo com as atividades exercidas, portando a Carteira Nacional de Habilitação exigida 
para a condução do veículo/equipamento para cujo cargo se candidataram, não se aceitando cópias, 
mesmo que autenticadas ou qualquer tipo de protocolo.  

9.3. Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá 
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  

9.3.1   O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência ou atraso.  

9.3.2. O não comparecimento ao local e horário de apresentação, por qualquer que seja o motivo, 
impedirá o acesso do candidato à prova prática e caracterizará desistência, resultando na eliminação 
do Concurso.  

9.3.3. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado na data da 
prova. 

9.4. Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser 
utilizados na prova prática serão fornecidos pelo Município de Passos Maia, no estado em que se 
encontrarem. 

9.5. O candidato que oferecer risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, provocando 
acidentes e prejuízos físicos e materiais será responsabilizado pelo ato e será automaticamente 
eliminado do certame.  O candidato ao assinar a lista de presença fica ciente de sua 
responsabilidade. 

9.6.  Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que 
impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam 
a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir 
a prova e nem lhe conferem o direito de realizar a prova em outra oportunidade. 

9.7.   Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções quanto às provas práticas e 
o local de realização e permanecerão à espera do fiscal que vai lhes acompanhar até o local de 
realização da prova.   

9.8. Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar 
atrasado ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão do concurso antes de realizar 
seu teste.  

9.9. Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones celulares e ou qualquer outro 
equipamento de comunicação, usar equipamento de som de qualquer natureza, fumar ou ingerir 
qualquer medicamento, alimento ou bebida, exceto água acondicionada em garrafa de material 
plástico transparente e sem rótulo. 

9.10. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local sem comunicar-
se com os demais candidatos. 

9.11. A prova poderá ser filmada e gravada e o candidato ao assinar o termo de realização da prova 
prática concordará e atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, declarando estar 
ciente de que é responsável por qualquer dano ao equipamento, avaliadores ou transeuntes. 

9.12. No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado, através de itens 
constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta finalidade. 
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9.13. Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova poderá ser adequada ou transferida a 
data, local e horário da realização da Prova prática. Os candidatos serão avisados por comunicado 
no sítio do concurso e ou por aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local 
anteriormente marcado para a sua realização, quando o evento determinante da alteração for de 
natureza imprevisível. 

9.14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA 

9.14.1 O candidato deve operar o veículo/equipamento de forma adequada, partindo do local em que 
se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os 
avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, 
de forma adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo/equipamento 
deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.  

9.14.2 O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser 
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o 
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, 
as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, 
uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à 
sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a 
realização do exame.  

9.14.3 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista, deverão apresentar carteira 
de habilitação na categoria mínima “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da 
realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova. 

9.14.3.1 O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 
eliminado. 

9.14.3.2 Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento, boletins 
de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

9.14.4 No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do 
veículo, a prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a 
pontuação até o momento da interrupção. 

9.14.5 Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á 
da seguinte forma: 

a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas 
as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir: 

Categoria da Falta 
Pontos a serem 

descontados 
Quantidade de Faltas avaliadas em 

cada categoria 

Faltas Graves 1,00 12 

Faltas Médias 0,50 11 

Faltas Leves 0,25 06 

 

a) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a 
seguinte descrição: 

Faltas Graves: 

- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive; 
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado; 
- Utilizar a contramão de direção; 
- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre; 
- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 

EDITAL Nº 001/2015  

 

Concurso Público 01/2015 Prefeitura Municipal de Passos Maia [Administração Geral]                                           Página 17 de 38 
 

- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção; 
- Exceder a velocidade indicada para a via; 
- Perder o controle de direção do veículo em movimento; 
- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na 

qual o veículo vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na 
mudança de sinal; 

- Deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela; 
- Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la; 
- Deixar de usar o cinto de segurança. 
 

Faltas Médias: 

- Executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via; 
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; 
- Fazer conversão com imperfeição; 
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
- Desengrenar o veículo nos declives; 
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias; 
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga; 
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens; 
- Utilizar incorretamente os freios; 
- Não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas. 
 

Faltas Leves: 

- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular; 
- Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; 
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores; 
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
- Engrenar as marchas de maneira incorreta; 
- Interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel. 
 

9.14.6  Os avaliadores serão profissionais habilitados, registrados no DETRAN 

9.14.7 O candidato poderá realizar a prova em um ou mais tipos de veículos (caçamba, caminhão, 
ambulância), sendo que para formação da nota mínima para ser declarado apto na prova prática será 
somado a nota de todos os tipos de veículos, dividindo-se pela quantidade de veículos. (NPP= NV1 + 
NV2 ÷ 2). 

9.14.8 Dependendo do número de candidatos as provas poderão ser realizadas em mais de um 
veículo/equipamento do mesmo tipo (Exemplo onibus1, onibus2, onibus3), neste caso haverá sorteio 
para determinar em qual veículo/equipamento o candidato realizará a prova. 

9.14.9 A Prova Prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à nota da 
prova escrita, conforme a seguinte fórmula: NF = (NPE x 2 + NPP x 8) /10 

 

9.15. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OPERADOR DE MÁQUINAS 

9.15.1.  A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas inerentes ao cargo, a serem 
realizadas individualmente pelo candidato, tarefas estas previamente elaboradas pela Banca 
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, 
com tempo máximo de até 20 (vinte) minutos para a execução da prova. 

9.15.2. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento 
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utilizado, avaliando sua habilidade ao operar o equipamento, seu aproveitamento, técnica e 
produtividade.  

9.15.3. A ordem de prestação da prova prática será determinada pela Comissão Organizadora, de 
acordo com as necessidades técnicas que se apresentarem. 

9.15.4 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, deverão 
apresentar carteira de habilitação categoria mínima “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada 
até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderão realizar a prova. 

9.15.4.1 O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 
eliminado. 

9.15.4.2   Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim 
de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

9.15.5. A obtenção da nota mínima para que o candidato seja classificado, dar-se-á da seguinte 
forma: 

a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer da execução da tarefa 
proposta serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir: 

Categoria da Falta Pontos a serem descontados 

Faltas Graves 1,00 

Faltas Médias 0,50 

Faltas Leves 0,25 

b) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a 
seguinte descrição: 

Faltas Graves: Aproveitamento do Equipamento, Produtividade, técnica, aptidão e eficiência 
- NÃO Liberou equipamentos de segurança dos comandos 
- NÃO utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e qualidade. 
- NÃO utilizou corretamente a máquina, para não danificar o equipamento durante a tarefa. 
- NÃO concluiu por completo a tarefa proposta. 
- NÃO estacionou a máquina em baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para parar a 
máquina, ao estacionar após o término da tarefa. 
 
 Faltas Médias: Habilidades do Operador 

- NÃO Executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada. 
- NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré. 
- NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, como 
demonstração desnecessária de habilidade. 
- NÃO Controlou o veículo provocando nele movimento irregular. 
- NÃO respeitou a capacidade operacional e técnica da máquina. 
- NÃO desligou a máquina ao estacionar após término da tarefa. 
- NÃO apresentou calma e serenidade nas operações. 
 

Faltas Leves: Verificação do Equipamento 

- NÃO usou roupas e caçados adequados  
- NÃO usou equipamento de proteção auricular ou não usou cinto de segurança 
- NÃO subiu corretamente no equipamento usando  três pontos de apoio 
- NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação da máquina como, bancos e espelhos 
retrovisores.  
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- NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, 
luzes indicadoras, horímetro. 

- NÃO  conferiu os instrumentos de painel como, nível de combustíveis e nível de óleo.”  

9.15.9  No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do 
veículo, a prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a 
pontuação até o momento da interrupção. 

9.15.10 Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo 
qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será 
considerado desclassificado e eliminado do Concurso.  

9.15.11. A Prova Prática terá caráter classificatório sendo  a nota da prova prática somada à nota da 
prova escrita, conforme a seguinte fórmula: NF = (NPE x 2 + NPP x 8) / 10 

 

10. DOS RECURSOS 

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

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

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

b) Na área do candidato  em “minhas inscrições” localizar o concurso Edital 01/2015 de Passos 
Maia; 

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

exibir "Solicitar Recurso". 

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

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

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

h) Clicar em  “enviar” 

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

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

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

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.com.br/
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10.6  Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da 
questão e da disciplina quando for o caso. 

10.7. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste 
Edital. 

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

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

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

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

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

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

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

 

11.  DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO 

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

a) Nota Final dos cargos com prova escrita e prova prática:  NF = (NPE x 2) + (NPP x 8) / 10 
 

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

Sendo: 
NPE= Nota da prova escrita. 
NPP= Nota da prova prática. 
NF = Nota Final 

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

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

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

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

a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
c) Maior nota na prova prática nos cargos que exigem 
d) Maior Idade. 

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

12.  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

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

12.2. Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br; e no site da Prefeitura Municipal 
www.passosmaia.sc.gov.br. 
 

13. DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 

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

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

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

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

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

13.5   O candidato após receber a convocação terá o prazo de 2 (dois) dias para manifestar seu 
interesse na vaga e/ou requerer prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação 
exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.   

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

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

13.8.  É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado 
final. Havendo mudanças de endereço dos candidatos classificados, após divulgação da 
homologação do concurso, estas deverão ser comunicadas diretamente ao Departamento de Gestão 
de Pessoas de PASSOS MAIA. 

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

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

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

 

 

http://www.iobv.com.br/
file:///C:/Users/IOBV/AppData/Local/Microsoft/IOBV/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IOBV/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/IOBV/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2W9K2DXF/www.passosmaia.sc.gov.br
http://www.iobv.org.br/
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14   DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

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

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

ordem judicial e/ou recomendação ministerial. 

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

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

15.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

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

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

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

15.8   As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e 
exercício correrão a expensas do próprio candidato.  
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15.9    No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados à Comissão 
de Concurso, encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será considerada 
a data de postagem.  

15.10   É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de 
Concurso Público, tanto da Prefeitura do Município de PASSOS MAIA como do IOBV, bem como de 
seus parentes até 2º grau. 

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

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

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

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

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

15.16  São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo  II – Atribuições dos Cargos; Anexo III – Conteúdo Programático; 
Anexo IV– Requerimento de Vaga de Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova;  
 

PASSOS MAIA, 26 de fevereiro de 2015 
 
 

IVANDRE BOCALON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

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

Cargo N. Vagas C. H. Remuneração Requisitos/Habilitação 
Tipo De 
Prova 

Valor 
Insc. 

1. Agente Comunitário de Saúde 1 40 H R$ 742,09 Ensino Fundamental completo. Cursos de formação Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

2. Agente de Defesa Civil 1 40 H R$ 1.354,50 Ensino Médio completo. Escrita 
R$150,00 
R$ 70,00 

3. Auxiliar Consultório Odontológico 1 40 H R$ 984,58 
Ensino Técnico completo. Registro no Conselho Regional de 
Odontologia 

Escrita 
R$150,00 
R$ 70,00 

4. Auxiliar de Serviços Gerais 1 40 H R$ 742,09 Ensino fundamental completo ou alfabetizado. Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

5. Auxiliar de Serviços Gerais - Gari 1 40 H R$ 742,09 Ensino fundamental completo ou alfabetizado. Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

6. Enfermeiro RT* 40 H R$ 2.699,98 
Ensino superior completo. Registro no Conselho Regional de 
enfermagem 

Escrita 
R$200,00 
R$120,00 

7. Fiscal de Tributos 1 40 H R$ 984,58 Ensino Médio Completo. Escrita 
R$150,00 
R$ 70,00 

8. Jardineiro 1 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo ou alfabetizado e/ou experiência 
comprovada na área de atuação. 

Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

9. Mecânico 1 40 H R$ 1.816,00 Ensino fundamental completo. Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

10. Motorista  1 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria mínima "C". 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 

11. Nutricionista 1 20 H R$ 1.349,99 
Ensino superior completo. Registro no Conselho Regional de 
Nutricionistas. 

Escrita 
R$200,00 
R$120,00 

12. Odontólogo 1 40 H R$ 3.857,11 
Ensino superior completo. Registro no Conselho Regional de 
Odontologia 

Escrita 
R$200,00 
R$120,00 

13.  Operador de Máquinas (motoniveladora) RT* 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e carteira 
nacional de habilitação exigida em regulamento. 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 

14.  Operador de Máquinas 
(retroescavadeira) 

1 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e carteira 
nacional de habilitação exigida em regulamento. 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 
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15. Operador de Máquinas (trator de 
esteiras) 

RT* 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e carteira 
nacional de habilitação exigida em regulamento. 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 

16. Operador de Máquinas (trator agrícola 
com pneus) 

1 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e carteira 
nacional de habilitação exigida em regulamento. 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 

17. Operador de Máquinas (escavadeira 
Hidráulica) 

RT* 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação, de no mínimo 02 (dois) anos e carteira 
nacional de habilitação exigida em regulamento. 

Escrita e 
Prática 

R$80,00 
R$ 50,00 

18. Pedreiro 1 40 H R$ 984,58 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação. 

Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

19. Professor de Educação Física 1 40 H R$ 1.960,00 
Licenciatura em Educação Física. Registro no Conselho 
Regional de Educação Física 

Escrita 
R$200,00 
R$120,00 

20. Técnico de Enfermagem 1 40 H R$ 1.354,50 
Curso Técnico em enfermagem completo. Registro no 
Conselho Regional de Enfermagem 

Escrita 
R$150,00 
R$ 70,00 

21. Trabalhador Especializado 1 40 H R$ 742,09 
Ensino fundamental completo e/ou experiência comprovada na 
área de atuação. 

Escrita 
R$80,00 
R$ 50,00 

* RT – Reserva Técnica, as vagas serão disponibilizadas de acordo com a necessidade  do município e os equipamentos disponíveis.
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

Agente Comunitário de Saúde 
Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
SUS e sob supervisão do gestor local deste. 

 
Agente de Defesa Civil 
Executar as ações de defesa civil, em diversas atividades, atuando nos eventos danosos e nas situações de 
calamidades, aplicando as medidas necessárias de socorro, assistenciais e recuperativas; 
Executar atividades de apoio ao Corpo de Bombeiros, notadamente nas ações de incêndio em mato, de 

salvamento, enchentes e demais consequências de precipitações pluviométricas ou distúrbios metrológicos 

acentuados e ainda de preservação de locais atingidos por eventos danosos, dirigir as viaturas da Defesa Civil, 

executar outras tarefas correlatas de prevenção que lhes forem atribuídas. 

Auxiliar Consultório Odontológico 
Realizar ações de suporte ao atendimento clínico em saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus 
familiares, bem como desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais voltadas aos indivíduos, 
família e coletividade. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais  
Auxiliar de Serviços Gerais – Gari 
Atividades de nível primária e repetitiva envolvendo execução sob coordenação e orientação de serviços 
operacionais de infra-estrutura da administração municipal, bem como, de trabalho operacionais 
complementares, nas área de limpeza e conservação. 
Efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e/ou coletando os 
detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em condições de higiene e transito. 
Coletar o lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais, acondicionando-os em veículos, carrinhos e 
depósitos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza desses locais. 
Recolher ao depósito público os animais extraviados ou perdidos. 
Efetuar serviços de capinação e varrição. 
Auxiliar na preparação de sepulturas, efetuar a limpeza e conservação de jazigos. 
Executar outras atividades afins, quando solicitadas. 

 
Enfermeiro 
Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de 
profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, 
bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 

 
Fiscal de Tributos 
Executar a fiscalização sobre emissão dos tributos municipais, notas fiscais de empresas e de produtores. 
Autorizar e manter o controle sobre emissão de notas fiscais de produtor. 
Efetuar o cadastramento dos produtores rurais. 
Receber as prestações de contas dos blocos de produtores. 
Efetuar a digitação das notas para apuração do movimento econômico. 
Manter estreito relacionamento com a Fazenda Estadual para execução dos serviços inerentes ao cargo. 
Auxiliar a fazenda estadual a fiscalizar a circulação de mercadorias no âmbito municipal. 
Autuar o contribuinte que estiver exercendo suas atividades em desacordo com a legislação tributária 
municipal, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo. 
Desempenhar atividades afins sempre que solicitado por autoridade superior 

 
Jardineiro 
Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando sementes e 
mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação, para conservar e embelezar parques e 
jardins públicos. 
Preparar a terra, arando-a, adubando-a, irrigando-a e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao 
plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais. 
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Preparar canteiros e arruamentos, colocando anteparos de madeira ou de outros materiais, seguindo os 
contornos estabelecidos, para atender à estética dos locais. 
Fazer o plantio de sementes e mudas. 
Dispensar tratos culturais aos parques e jardins, renovando as partes danificadas e procedendo à limpeza dos 
mesmos. 
Efetuar a poda das plantas, aparando-se em épocas apropriadas. 
Dispensar tratos fitossanitários às plantas, aplicando inseticidas por pulverização ou por outro processo, para 
evitar ou erradicar pragas e moléstias. 
Trabalhar em serviços de plantio de grama e jardinagem em praças desportivas. 
Executar outras atividades típicas da função, quando solicitadas. 

 
Mecânico 
Realizar a manutenção e consertos mecânicos nos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
pertencentes à frota municipal. 
Manter-se em constante aperfeiçoamento e atualização na área. 
Realizar a conservação dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários buscando a diminuição das 
despesas com reparos. 
Realizar revisão permanente na frota municipal 
Realizar outras tarefas afins quando solicitadas pela autoridade superior. 

 
Motorista – Caminhão 
Condutores de veículos automotores para o transporte de passageiros e de carga. Suas atribuições consistem 
em conduzir automóveis, ônibus e outros veículos automotores, para transporte de passageiros: conduzir 
caminhões, camionetas e carretas, para transporte de carga a curta e longa distância, conduzir outros veículos, 
tal como ambulância, etc. 
Dirigir automóveis, ônibus, camionetas e caminhões, empregados no transporte oficial de cargas e 
passageiros. 
Dirigir ambulâncias empregadas no transporte de doentes. 
Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento, 
comunicando a quem de direito as falhas verificadas, ou se for o caso, operando pequenos consertos. 
Comunicar ocorrências de fatos e avarias, relacionados com a viatura sob sua responsabilidade. 
Manter o veículo convenientemente abastecido e limpo. 
Observar com atenção os instrumentos de controle do veículo. 
Tratar os passageiros com atenção e urbanidade. 
Prestar contas, dentro das normas estabelecidas, das despesas de viagem. 
Executar outras atividades afins, quando solicitadas. 

 
Nutricionista 
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição do escolar; 
Realizar assistência e educação nutricional na rede municipal de educação; 
Planejar, coordenar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a procedência, o recebimento e 
armazenamento dos alimentos, bem como a manutenção dos utensílios; 
Planejar cardápios de acordo com a necessidade de cada escola; 
Coordenar o cálculo do valor nutritivo dos alimentos, rendimentos e custos da merenda escolar; 
Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de 
colaboradores; 
Efetuar controle periódico dos trabalhos executáveis; 
Planejar e/ou executar eventos, visando a conscientização dos professores, colaboradores e alunos. 
Executar outras atividades afins. 
 
Odontólogo 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder a odontologia profilática. 

 
Operador de Máquinas 
Operar máquinas de terraplanagem, escavacado, munidas de equipamentos específicos e movidas por auto 
propulsão, ou por reboque, manipulando os comando de controle dos equipamentos, marcha e direção, para 
nivelar, abrir valas, açudes, carregar, descarregar, transportar materiais utilizados em construções de obras, 
estradas, edificações, pistas, etc. 
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Opera qualquer tipo de máquina de terraplanagem, escavação, tais como: pás carregadeiras, trator de esteira, 
guinchos, retro-escavadeiras, rolos vibros, motoniveladoras, guindastes, escavadeiras, moto scrapers, etc. 
Manobrar as máquinas manipulando os comandos de controle dos equipamentos, marchas e direção. 
Movimentar o equipamento da máquina, na carga e descarga de material, nivelamento de pistas ou estradas, 
abertura de valas, barragens, diques, etc. posicionando o mecanismo segundo a necessidade do trabalho. 
Manobrar máquinas acionando comandos, para empurrar agregado de argila, rebaixar, fazer corte ou nivelar 
terrenos, pistas e outras obras, ou ainda no transporte de agregados para limpeza de canteiro de obras. 
Operar escavadeira, guincho, etc. na carga e descarga de material, manobrando máquina e acionando os 
equipamentos necessários à execução do trabalho. 
Executar a manutenção da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de mantê-la em boas 
condições de funcionamento. 
Fazer boletim diários, anotando horas trabalhadas, horas à disposição, horas de manutenção, quantidade de 
combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para a manutenção preventiva da máquina. 
Responsabilizar-se pela máquina quando lhe é entregue cuidando para que pessoas não qualificadas venham 
a mexer evitando acidentes ou avaria nos equipamentos. 
Executar outras tarefas, quando solicitadas pela chefia. 

 
Pedreiro 
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar 
prédios e obras similares. 
Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do 
material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho. 
Misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser 
empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins. 
Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e construções 
similares. 
Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo-os com argamassa, para levantar paredes, vigas, pilares, 
degraus de escada e outras partes da construção. 
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamasse de cal, cimento e areia, atentando para o prumo e 
nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento. 
Proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando 
processos apropriados, para revestir pisos e paredes. 
Aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificação, utilizando pá, colher 
de pedreiro ou outro instrumento apropriado, para dar a essas partes, acabamento mais esmerado. 
Construir bases de concreto ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação 
de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins. 
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes 
e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças, chumbando bases danificadas, para 
construir essas estruturas. 
Armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos, para execução da obra desejada. 
Executar outras tarefas afins, quando solicitadas pela chefia 

 
Professor de Educação Física 
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
Participar no processo de planejamento das atividades da escola; 
Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do 
ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor  rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; 
Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional; 
Zelar pela aprendizagem do aluno; 
Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 
Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; 
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Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); 
Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 
Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; 
Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 

 
Técnico em Enfermagem 
Desenvolver suas ações de Técnico em Enfermagem nos espaços das unidades de saúde e no 
domicílio/comunidade. 

 
Trabalhador Especializado 
Realizar atividades profissionais de nível fundamental de carta complexidade, exigindo alguma iniciativa na 
seleção de métodos de trabalho, dentro de padrões conhecidos e abrangendo execução qualificada, sujeita à 
supervisão e orientação. 
Instalar lâmpadas, chaves de distribuição, bobinas automáticas. 
Executar serviços de instalação e reparação de circuitos elétricos. 
Executar trabalhos simples de montagem, reparo e ajustagem do sistema elétrico de caminhões, máquinas 
agrícolas e rodoviárias. 
Executar pequenos trabalhos de encanador, instalando vasos sanitários, caixas d’água, chuveiro elétrico, 
ferragens e outras partes componentes das instalações, utilizando níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas 
e outros dispositivos para possibilitar a utilização das mesmas em construções. 
Testar as canalizações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão e observando manômetros, para 
assegurar-se da vedação de todo sistema. 
Executar serviços de pintura de paredes, pulverizando camadas de tinta, laca ou produto similar. 
Preparar materiais de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em 
proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas. 
Pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta ou produto similar, utilizando 
pincéis, rolos ou pistola, para protegê-las e dar-lhes o aspecto que se deseja.  
Executar outras tarefas afins, características de artífices. 
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

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

 
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL OU ALFABETIZADO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leitura e Interpretação de Textos; Vogais e Consoantes; Maiúsculas e Minúsculas; Separação de sílabas; 
Ditongos, tritongos, Aumentativo e Diminutivo; Masculino e Feminino (artigos); numerais; Sinônimo e Antônimo;  
Plural e Singular;  encontros vocálicos; encontros consonantais; sílabas; tonicidade das sílabas. Substantivos, 
Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro.  
 
MATEMÁTICA 
Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas. Cálculo de 
área. Figuras Geométricas. operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão;, 
grandezas e medidas; conjuntos. Medidas de tempo, porcentagem, juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

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

 
  CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

 

Agente Comunitário de Saúde 
Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das 
doenças; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); 
Importância da Imunidade e tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; 
Bactérias patogênicas (principais doenças bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças 
parasitárias; Epidemiologia (epidemia, endemia e pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a 
diabete); Planejamento familiar (métodos contraceptivos); Noções de primeiros socorros; Administração 
pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da 
Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia Sugerida 
Publicações do site oficial do Ministério da Saúde (apostilas e cartilhas), www.saude.gov.br 
Publicações do site oficial do Ministério da Assistência social, www.mds.gov.br 
Legislação pode ser encontrada em www.planalto.gov.br 
Outras obras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Auxiliar de Serviços Gerais – Gari 
Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo e reciclagem. Limpeza dos diferentes espaços. 
Conhecimentos teóricos e práticos relacionados a faxina, manipulação de alimentos, copa. Noções de 
alimentação, nutrição e grupos de alimentos; Recepção e armazenamento de materiais de limpeza. Controle de 
estoque e técnicas de armazenamento de alimentos. Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios; 
Produtos de limpeza, produtos químicos de limpeza, símbolos e cuidados. Prevenção de Acidentes.  
Segurança no trabalho. Tipos de limpeza, varredura seca, úmida e molhada. Tipos de materiais (panos de 
limpeza, esponjas, Mops, rodos etc) e suas adequadas utilizações.  Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e coletiva. Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de 

http://www.saude.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
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hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 

 
Jardineiro 
Cortadores de  grama motorizado tipo giro zero, costal; podador e aparador de cerca viva. Solo, adubos 
químicos e orgânicos diversos,  canteiros, saquinhos de mudas para plantio. Pragas,  insetos diversos que 
atacam plantas em geral e seu  controle. Defensivos químicos, sua utilização correta, suas características, 
aplicação e classificação. Proteção ambiental: árvores  protegidas por lei, regulamentos e normas. Plantas 
nativas e exóticas, suas características: adubação, época de plantio  e condução. Tipos de sistemas de 
irrigação de plantas de jardim e gramados. Ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, 
roçada manual e limpeza. Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com 
o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de 
acidentes de trabalho e incêndio; Noções de Primeiros Socorros, ética e cidadania. 

 
Mecânico 
Identificação e uso de ferramentas para mecânica de máquinas pesadas, caminhões e automóveis. Motores a 
gasolina: Componentes. Funcionamento. Manutenção e reparos. Motores diesel: Componentes. 
Funcionamento. Manutenção e reparos. Sistemas elétricos de máquinas pesadas: Componentes. 
Funcionamento. Manutenção e reparos. Instrumentos de medição, tipos de peças e ferramentas. 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).  Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. 
Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no 
serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 

 
Motorista 
Noções do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;  Noções gerais de circulação e conduta; Noções 
de mecânica;  Manutenção e Limpeza de veículos;  Equipamento de Proteção Individual, Noções de prevenção de 
acidentes, funcionamento e Manejo do equipamento utilizado; Noções de segurança; Conhecimentos básicos de 
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; 
Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia.  Noções de Hierarquia e relações humanas no 
trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no trabalho; Noções de Primeiros Socorros ética e 
cidadania.; Conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito apenas às exigências do Contran ou órgão 
regulamentador de trânsito e  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia Sugerida 
BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro atualizado. 
Outras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

 
Operador de Máquinas 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e 
Equipamentos de Trabalho. Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados 
necessários na utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos de óleos 
lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Conhecimentos básicos de primeiros socorros. 
Noções básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva. 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 

 
Pedreiro 
Estabilidade de muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; cimento e agregados; 

preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. Ferramentas e 

equipamentos utilizados. Medições utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais.. Acabamentos 

(pintura - vernizes).  Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo;; Organização do local de trabalho; 

Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no 
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trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; Noções básicas de construção civil. .  

Noções de ética e cidadania.  Atendimento e qualidade 

 
Trabalhador Especializado 
Conhecimentos técnicos e operacionais para a execução de trabalhos braçais; trabalhos de limpeza de praças, 
e logradouros públicos; Técnicas se de armazenagem e acondicionamento de materiais leves e pesados; 
Técnicas de limpeza (carpindo, limpando, lavando, varrendo, transporte de entulhos); Conhecimentos técnicos 
e operacionais no  carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias; Noções de 
instalações e manutenções elétricas, noções de  preparação de rua para a execução de serviços de 
pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos 
desgastados ou na abertura de novas vias; noções de  assentamento de tubos de concreto, transportando-os 
e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; Guarda e conservação das ferramentas, utensílios e 
equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados; Noções básicas para  a 
limpeza de veículos automotores, máquinas e equipamentos; Noções de ética e cidadania; Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; 

 
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Morfologia, Fonética e Fonologia, Ortografia, 
classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, 
substantivo, adjetivo, pronome, verbos, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o 
período e sua construção, sujeito, predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, 
Sintaxe, figuras de sintaxe, concordância, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira; 
Gêneros literários e discursivos.  
Bibliografia Sugerida 

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

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

 
MATEMÁTICA 
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: 
adição, subtração, multiplicação e divisão;  Espaço e forma, grandezas e medidas;  Expressões numéricas, 
múltiplos, resolução de problemas, regras de três simples e composta,  sistema de numeração decimal e 
romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, números, formas geométricas, 
medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de tempo, polígonos,  frações, triângulos 
e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos, medidas de superfície, 
gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica, 
equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica.  
Bibliografia Sugerida 

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

A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia,  e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 

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

 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais 
recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e 
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, 
envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: 
softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança.  
Bibliografia Sugerida 

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

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Legislação:  Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais 

– Da Nacionalidade – Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos 
Servidores Públicos, Lei Orgânica do Município e Estatuto do Servidor de Passos Maia. 
 

Agente de Defesa Civil 
Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de 
contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia , meteorologia e hidrologia (micro bacias, 
acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres 
e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de 
solos e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva; Introdução Informática, mapas/GPS para saber 
buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de 
legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, 
políticas públicas; Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, 
utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, 
preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação 
ambiental; Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Noções de primeiros 
socorros, atendimento pré-hospitalar;  busca terrestre, resgate veicular;  salvamento em altura e aquático; 
prevenção e combate a incêndios; operações com produtos perigosos; Legislação de Trânsito. Atendimento ao 
público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento 
das pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório, outros conteúdos inerentes ao cargo. Noções de 
ética e cidadania. Constituição Federal, e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia Sugerida: 
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 
41. Da Organização dos Poderes – Art. 44 a 75). 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde.  
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 2° edição. 2007.  
- Manuais, livros e apostilas relacionados aos temas descritos no conteúdo. 
- Outras fontes inerentes ao assunto e às atribuições do cargo, a critério da banca elaboradora. 

 
Auxiliar de Consultório Odontológico 
Trabalho em equipe em odontologia, organização do trabalho. Biosegurança no trabalho em odontologia: 
técnicas de preparo, acondicionamento e esterilização de instrumental, técnicas de desinfecção do ambiente 
de trabalho, etc. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e 
controle de estoque. Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparo, limpeza, 
esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação. . 
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Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho, etc. Técnicas 
operatórias, materiais, instrumentais, indicações e contra-indicações relativas a: raspagem e polimento 
coronário, proteção do complexo pulpo-dentário, inserção, condensação, escult acabamento e polimento de 
materiais restauradores odontológicos, fluoterapia, aplicação de selantes para cicatrícula e fissuras, vernizes. 
Radiologia: técnicas de tomadas e relação de radiografias intrabucais, cartonagem, cuidados necessários. 
Diagnóstico e primeiros socorros de situações de urgências/emergências no consultório odontológico. 
Atendimento ao público, agendamento, noções de arquivo.- SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e 
finalidades – Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 11.350/2006. PSF (Programa Saúde da Família) – Constituição 
Federal no que diz respeito à saúde.  - Sugestão  Bibliográfica:  Cartilha “Entendendo o SUS,  e outras cartilhas 
nos sites  www.saude.gov.br. 

 
Fiscal de Tributos 
Legislação Municipal Específica; Funções do Fiscal; Hierarquia; Utilização de logradouros públicos; Muros, 
cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. 
Lançamentos - modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores 
imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, 
prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, 
subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". Parafiscalidade e 
extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos 
privativos - imposto predial urbano (IPTU): zona urbana - incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, 
imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer 
natureza (ISS) - incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados - imposto de renda, imposto 
territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre operações 
relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo de participação 
dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras 
receitas - preços, empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios 
estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; isenções tributárias; do processo administrativo. 
Autonomia e competência tributária do município. Extinção do crédito tributário;  Contribuição de melhoria; Lei 
8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal.  
Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; 
recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização 
de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos.  Licitações.  Contratos Administrativos.  
Serviços Públicos.  Servidores Públicos.  Responsabilidade Civil da Administração. Controle Da Administração.  
Correspondência Oficial.  Redação Oficial.  Formas De Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso 
freqüente nas Comunicações Administrativas Oficiais.  Modelos e/ou  Documentos utilizados.  Cuidados com o 
ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do trabalho., Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de 
Licitações, l e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Administração pública. Poderes 
Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções 
de ética e cidadania. Constituição Federal; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
Técnico em Enfermagem 
Legislação: SUS,  ESF, SUAS, ECA, Constituição Federal no que diz respeito à Saúde  e Estatuto do Idoso 
Conhecimentos Técnico Profissionais: 
 Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. 
Manter a assepsia dos equipamentos e materiais assim como do local de trabalho; conhecer 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, Política de Atenção Básica. Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos 
Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;   Noções de ética e cidadania e 
outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia Sugerida 
Publicações do site oficial do Ministério da Saúde (apostilas e cartilhas), www.saude.gov.br 

http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
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Publicações do site oficial do Ministério da Assistência social, www.mds.gov.br 
Legislação pode ser encontrada em www.planalto.gov.br 
Outras obras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 

 
Enfermeiro 
- Legislação: Regulamentação da profissão e Código de Ética; Legislação da Política de Saúde; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Constituição 
Federal/88 – artigos 6º ao 11; Lei Federal 8.080; Lei Federal 8.142; Diretrizes operacionais do pacto pela 
Saúde; Atenção Básica; Estratégia Saúde da Família; 

- Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e 
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, 
Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. 
- Administração e Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de 
medicação; esterilização de material; Consulta de enfermagem; procedimentos de enfermagem; 
- Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 
alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas, infecções respiratórias agudas; 
- Assistência integral à Saúde do Adolescente; 
- Assistência Integral à Saúde da Mulher: Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-
Uterino; 
- Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico 
Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso; 
- Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias; 
- Assistência Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental; 
- Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia; 
- Assistência Integral à Saúde do Portador de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência 

em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐ DST;  AIDS; 
- Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. 
- Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual: Limpeza, desinfecção, descontaminação; 
- Educação em Saúde. 
- Dispõe sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde – Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 
Gestão. Portaria n. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Regulamentação da profissão e Código de Ética; 
Legislação e normativas aplicadas à área. 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Noções de ética e cidadania. Constituição Federal; Ética Profissional e outros 
conteúdos inerentes ao cargo. 

 
Nutricionista 
Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. 
Planejamento dietético para indivíduos sadios. Técnicas adequadas para aquisição, seleção, conservação, 
preparação e armazenamento dos Alimentos. Planejamento, organização e execução de cardápios. 
Instalações físicas, equipamentos e utensílios em Unidades de Alimentação e Nutrição. Controle de Qualidade 
em Unidades de Alimentação e Nutrição (BPF, POP’s, APPCC). Controle de Custos em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Avaliação Nutricional (métodos antropométricos clínicos, bioquímicos e dietéticos na 
Avaliação Nutricional). Doenças carenciais (etiologia, epidemiologia, diagnósticos, prevenção e conduta 
nutricional). Propriedades funcionais em alimentos vegetais. Programa Nacional de Alimentação Escolar  
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 

Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 

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

http://www.mds.gov.br/
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profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de incapacidade laborativa; Fundamentos 
de Normas Técnicas Periciais.. Processo saúde – doença.  . Noções de saneamento básico.   Política Nacional 
de Humanização.. Sistemas de Informação em Saúde. Administração pública. Poderes Administrativos.  
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
 
Professor de Educação Física  
- Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; - Concepções psicomotoras na educação física escolar; 
- Educação Física e o desenvolvimento humano; - Metodologia para o ensino da Educação Física; - As teorias da 
Educação Física e do Esporte; - As qualidades físicas na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - 
Fisiologia do exercício. - Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação 
e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação 
Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da 
atividade física; - Educação física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação 
Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; A 
História da Educação Física; Função Social da Educação Física; Desenvolvimento Infantil e movimento humano; 
Metodologia para o ensino da Educação Física; Educação Física na Educação Infantil e Ensino Fundamental; As 
identidades que configuram o sujeito da Educação de Jovens e Adultos; Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos; O trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos; Avaliação na perspectiva 
processual e Letramento em Educação de Jovens e Adultos. Dança como: linguagem que permite exteriorizar 
sentimentos e emoções, expressão da própria vida. Educação Física Escolar e qualidade de vida, frente à realidade 
social econômica política e cultural, nos seus diferentes significados: Educação, Trabalho, Saúde e Lazer. Educação 
Física e Cidadania. Ginástica como: Forma de exercitação corporal. Jogo como: Produção social no processo ensino 
aprendizagem. Possibilidade de experiências corporais: Recreação e jogos. Iniciação ao desporto e a dança. 
Possibilidades de experiências prático-teóricas, cognitivas, sociais e afetivas, atividades lúdicas: a competição/ 
cooperação/ sociabilizará a reflexão /análise/ compreensão / síntese da realidade física corporal. LDB, ECA e 
Parametros curriculares. 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO 
 

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Concurso 
Público 001/2015 da Prefeitura Municipal de PASSOS MAIA, inscrição número _______, para o 
cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria: 
 
1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência. 
 
Deficiência:______________________________________________________________  
 
CID n°: _________________________ 
 
Nome do Médico: _________________________________________________________ 
 
2) Condição Especial para realização da prova: 
a)(  ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
  Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
b)() Sala Especial 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
c) (  )Leitura de Prova 
 
d) ( ) Amamentação. 
Nome do Acompanhante: ___________________________________________________ 
Horários de amamentação: _______________________________________________ 
 
f) ( ) Outra Necessidade: 
 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 2015. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 
identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _____________________________ 
Inscrição n.º ______ do Concurso Público – Edital 001/2015  da Prefeitura Municipal de Passos Maia, 
residente e domiciliado a Rua/Av.__________________________________________ nº____, 
Bairro___________________, Cidade____________, Estado____, CEP____________. 
  
Venho REQUER a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, declarando que me ENQUADRO 
NA CONDIÇÃO de: 
 
[   ] Doador de sangue, efetuando no último ano doações nas seguintes datas: 
______________,_____________________ e________________. 
 
[  ] Possuir Baixa renda, nos termos dos Decretos do Governo Federal nºs 6.135/2007 e 6.593/2008. 
 

Meu Número de Identificação Social – NIS é: ___________________________, atribuído pelo 
CadÚnico do Governo Federal. 

 
 
 
 

Nestes Termos firma a presente declaração e 
Pede Deferimento do requerimento 
 
 
 
_________________, ______ de ____________ de 2015 
(local e data) 
 
 
 
_______________________________________ 

Assinatura do Declarante/Requerente 

 
 
 
 
 

 
 
 


