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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 

 

1ª Retificação em vermelho.  

2ª Retificação em azul. 

 

A Prefeita do Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, 

ROSIMAR MALDANER, no uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA A SEGUNDA 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO QUE REGULAMENTA A 

ABERTURA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, para provimento de vagas e formação de 

cadastro de reserva, em caráter temporário, dos quadros de pessoal da Administração e da Educação 

da Prefeitura Municipal de Maravilha, a seguir relacionados, o qual reger-se-á pelas instruções e 

normas deste Edital e demais normas atinentes. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva dos 

quadros de pessoal da Administração Pública Municipal de Maravilha, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital, legislação municipal e demais regras pertinentes. 

 

1.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital, seus anexos, programas e eventuais 

retificações, organizadas e executadas sob a responsabilidade da FUNOESC – Fundação 

Universidade do Oeste de Santa Catarina de São Miguel do Oeste. 

 

1.3. É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação mencionada no item 2.3 e 

outras determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se de que possui todas as 

condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o 

cargo/emprego por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.  

 

1.4. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.5. O Processo Seletivo será regido por este Edital, supervisionado por Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização designada pela Administração Municipal e executado pela 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc de São Miguel do Oeste. 

 

1.6. Os documentos exigidos pelas normas do presente edital, requerimentos e recursos 

administrativos, deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições editalícias de acordo com 

o que estiver disposto no presente Edital. 

 

1.7. A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo dar-se-á pela 

publicação de editais no mural público municipal e site oficial da Prefeitura de Maravilha (SC) 

(www.maravilha.sc.gov.br). 
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1.8. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 ano, contado da publicação de sua 

homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração 

Municipal. 

1.8.1 Havendo necessidade de prorrogação do Processo Seletivo os contratos poderão ser 

prorrogados por igual período.  

 

1.9. Cadastro de Reserva é a relação dos candidatos aprovados que tenham obtido classificação 

além do número de vagas oferecidas pelo presente Edital.   

1.9.1.  Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva somente serão nomeados durante o 

prazo de validade do presente Processo Seletivo. 

 

1.10.  São condições para participação no presente Processo Seletivo: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os 

brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos 

políticos na forma do art. 12, § 1º, da Constituição Federal;  

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, 

estar quite também, com as obrigações do serviço militar; 

c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital; 

d) Possuir o nível de escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão e exigida para o 

cargo. 

e) Estar em dia com a qualificação cadastral para o E-social, o qual poderá ser verificado no 

portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral (Consulta qualificação on line). 

 

1.11.  O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida 

no edital no ato da investidura, sob pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 

1.12. Os candidatos aprovados quando da contratação, serão lotados, a critério da Administração, 

em qualquer dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Maravilha.  

 

1.13. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas a saber: 

a) Prova Objetiva/Escrita de caráter eliminatório e classificatório conforme disposições previstas 

neste edital, para todos os cargos. 

b) Prova de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório; 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA,  

HABILITAÇÃO E VENCIMENTO 

 

2.1.  O cargo, o número de vagas, o salário base, as exigências de escolaridade e outras dos cargos 

objeto deste Processo Seletivo são descritos na tabela abaixo: 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Cargo Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PNE 

Total 

de 

Vagas 

C. H. 

Semanal Habilitação Vencimento 

Inicial (R$) 
Tipo de 
Prova 

Agente de 

Manutenção e 

Conservação 
CR - CR 40 4ª Série Completa 1.052,43 Objetiva 

Auxiliar de 02 + CR 01 03 + 40 4ª Série Completa 1.056,48 Objetiva 
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Serviços Gerais  

Alta 

Complexidade 

CR 

Motorista de 

Veículos Leves CR - CR 40 
4ª Série Completa mais 

carteira nacional de 

habilitação 
1.257,98 Objetiva 

Motorista de 

Veículos Pesados CR - CR 40 
4ª Série Completa mais 

carteira nacional de 

habilitação 
1.364,95 Objetiva 

Operador de 

Máquinas CR - CR 40 
4ª Série Completa mais 

carteira nacional de 

habilitação 
1.633,84 Objetiva 

  
ENSINO MÉDIO 

Cargo Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PNE 

Total 

de 

Vagas 

C. H. 

Semanal Habilitação Vencimento 

Inicial (R$) 
Tipo de 
Prova 

Agente 

Administrativo CR - CR 40 2º Grau Completo 1.180,92 Objetiva 

Motorista de 

Transportes 

Coletivos 
CR - CR 40 

Ensino médio completo, 

habilitação “D” e curso de 

Transportes Coletivos e 

Escolar 

1.364,95 Objetiva 

Professor de 

Musica e Canto 01 - 01 20 
Ensino Médio Completo 

com curso na área 

especifica com certificado 
995,10 Objetiva 

Técnico em 

Contabilidade CR - CR 40 2º Grau Completo mais 

específico na área 1.716,58 Objetiva 

Técnico em 

Enfermagem CR - CR 40 2º Grau Completo mais 

específico na área 1.716,58 Objetiva 

Técnico em 

Saúde Bucal 01 - 01 40 

Ensino Médio Completo 

mais Técnico em Saúde 

Bucal e Registro no 

Conselho Competente 

1.716,58 Objetiva 

 
ENSINO SUPERIOR 

Cargo Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PNE 

Total 

de 

Vagas 

C. H. 

Semanal Habilitação Vencimento 

Inicial (R$) 
Tipo de 
Prova 

Advogado 

CREAS 01 - 01 20 
Superior Completo em 

Direito e registro no 

conselho competente 
2.465,63 Objetiva 

Títulos  

Assistente Social 03 + CR - 03 + 

CR 40 

Superior Completo em 

Serviço Social e registro no 

conselho competente 

CRESS 

3.973,50 Objetiva 

Títulos 

Enfermeira – 

Saúde da Família CR - CR 40 

Superior completo em 

Enfermagem e registro no 

conselho profissional 

competente 

4.324,40 Objetiva 

Títulos 

Médico  - Saúde 

da Família CR - CR 40 
Superior em Medicina mais 

registro no conselho 

competente 
16.576,14 Objetiva 

Títulos 

Médico 

Ginecologista CR - CR 40 
Superior Específico mais 

registro no conselho 

competente 
16.576,14 Objetiva 

Títulos 

Médico Pediatra CR - CR 20 
3º Grau completo 

Específico, mais registro no 

conselho profissional 

8.288,07 Objetiva 

Títulos 
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competente. 

Monitor Social 

Alta 

Complexidade 
03 + CR - 03 + 

CR 40 

Superior completo em 

Serviço Social, Psicologia 

ou Pedagogia e registro no 

conselho profissional 

competente quando 

1.904,72 Objetiva 

Títulos 

Pedagogo 01 - 01 20 Superior Completo na área 

de Pedagogia 1.421,60 Objetiva 

Títulos 
Professor de 

Educação Física 

(Ação Social) 
01 - 01 40 Superior Completo a área 

de Educação Física 2.637,93 Objetiva 

Títulos 

Psicólogo 02 + CR - 02 + 

CR 40 
Superior Completo em 

Psicologia e registro no 

conselho competente CRP 
4.359,74 Objetiva 

Títulos 

Psicólogo CR - CR 20 
Superior Completo em 

Psicologia e registro no 

conselho competente CRP 
2.179,87 Objetiva 

Títulos 

Psicólogo 

(Saúde) CR - CR 40 
Superior Completo em 

Psicologia e registro no 

conselho competente CRP 
4.359,74 Objetiva 

Títulos 

QUADRO MAGISTÉRIO 

Cargo Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PNE 

Total 

de 

Vagas 

C. H. 

Semanal Habilitação Vencimento 

Inicial (R$) 
Tipo de 
Prova 

Professor Anos 

Iniciais CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em  
Pedagogia ou cursando 2.465,22* Objetiva 

Títulos 
Professor de 

Artes CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em Artes 

ou cursando  2.465,22* Objetiva 

Títulos 

Professor de 

Ciências CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 

Licenciatura plena em 

Ciências ou Ciências 

Biológicas ou cursando 
2.465,22* Objetiva 

Títulos 

Professor de 

Educação 

Especial 
CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 

Licenciatura plena em 

Educação Especial ou  
Pedagogia Educação 

Especial ou cursando. 

2.465,22* Objetiva 

Títulos 

Professor de 

Educação Física 04 + CR - 04 + 

CR 
10, 20, 30 

ou 40 

Licenciatura plena em 

Educação Física ou 

cursando.  
2.465,22* Objetiva 

Títulos 

Professor de 

Educação Infantil 04 + CR 01 05 + 

CR 
10, 20, 30 

ou 40  
Licenciatura plena em 

Pedagogia ou cursando. 2.465,22* Objetiva 

Títulos 
Professor de 

Geografia 01 + CR - 01 + 

CR 
10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em 

Geografia ou cursando  2.465,22* Objetiva 

Títulos 
Professor de 

História 01 + CR - 01 + 

CR 
10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em 

História ou cursando  2.465,22* Objetiva 

Títulos 
Professor de 

Inglês 01 + CR - 01 + 

CR 
10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em 

Letras Inglês ou cursando  2.465,22* Objetiva 

Títulos 
Professor de 

Língua 

Portuguesa 
CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 

Licenciatura plena em 

Letras Português ou 

cursando.  
2.465,22* Objetiva 

Títulos 

Professor de 

Matemática CR - CR 10, 20, 30 

ou 40 
Licenciatura plena em 

Matemática ou cursando.  2.465,22* Objetiva 

Títulos 
* Piso do Magistério para 40h/semanais.  
 

2.2 As vagas do Magistério de que trata o presente Edital serão as remanescentes dos processos de 

remoção e alteração de carga horária, e as que surgirem no início e/ou no decorrer do ano letivo 

(vagas vinculadas, transitórias ou excedentes). 
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2.3 O quadro de vagas inicial será exposto antes da data de escolha, conforme previsto no 

cronograma deste Edital, em mural da Secretaria Municipal de Educação do Município e será 

também divulgado no site do Município, onde constarem as publicações relativas a este Processo 

Seletivo. 

 

2.4 A carga horária das vagas informadas para os cargos do Magistério poderá ser de 10, 20, 30 ou 

40 horas semanais conforme o número de aulas disponibilizado na abertura da vaga, porém o 

professor poderá escolher vagas até o limite de 40 horas semanais.  

a) Não será aceita redução de carga horária no decorrer do ano letivo, nem ampliação.  

b) O professor que escolheu uma vaga de 20h poderá escolher outra vaga de igual carga horária, 

havendo compatibilidade de horários. 

 

2.5. Caso o candidato aprovado, para a função de professor, esteja cursando o ensino superior 

(Licenciatura), será contratado como professor não-habilitado, ou seja, receberá o valor 

correspondente a 10h/semanais, 20h/semanais, 30h/semanais e 40h/semanais proporcional ao Piso 

Nacional do Magistério, e não haverá alteração do contrato de trabalho durante o ano letivo.  

2.5.1. A remuneração será proporcional à carga horária, estabelecida por meio da Lei 

Complementar 050 de 11/07/2012 e suas alterações, sendo que o piso do Magistério é de R$ 

2.465,22. 

 

2.6. A escolha de vagas dos candidatos que estejam cursando o ensino superior somente ocorrerá 

após a chamada dos candidatos que tenham concluído o ensino superior, classificados e interessados 

na vaga. 

2.6.1. No momento da inscrição, os candidatos aos cargos do magistério deverão informar se 

concluíram ou não o curso de graduação, o que os classificará como habilitados ou não.  

2.6.2. No dia da escolha de aulas, os candidatos classificados como habilitados deverão 

obrigatoriamente apresentar o diploma de conclusão do curso de graduação respectivo ao cargo 

escolhido e os não habilitados deverão comprovar que estão cursando curso conforme descrição do 

quadro do item 2.1 deste Edital.  

 

2.7. Após a primeira chamada, observada a classificação, os candidatos que não comparecerem, não 

aceitarem ou os que não escolherem vaga, não perderão seu lugar na lista de classificação. 

 

2.8. As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I deste Edital, conforme Leis Municipais. 

 

2.9. Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, Lei Complementar n. 002/2003 e suas alterações; Estatuto do Magistério, Lei 

Complementar n. 042/2011; Plano de Cargos do Magistério Municipal, Lei Complementar n. 

043/2011 e 050/2012, e Lei de Contratação Temporária, Lei 3.694/2013. 

  

3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 7.853/1989 

e Decreto nº 3.298/99, às pessoas portadoras de necessidade especiais são reservados 5% (cinco por 

cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou daquelas criadas no prazo de validade e 
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forem destinadas ao provimento de candidato aprovado neste processo seletivo, para o cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores. 

3.1.1. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas aos portadores de deficiência integrarão 

lista especial de classificação e também a lista de classificação geral. 

3.1.2. A convocação dos candidatos aprovados e classificados para vagas reservadas será feita de 

forma alternativa com os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral, sendo a 

primeira convocação para o candidato da listagem geral, a segunda para o portador de deficiência e 

assim sucessivamente até o limite das vagas ofertadas (cinco por cento das vagas). 

3.1.3. Relativamente à criação de novas vagas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 

será convocado para contratação 1 (um) candidato inscrito, aprovado e classificado para as vagas 

reservadas aos portadores de deficiência, a cada 19 (dezenove) contratações da listagem geral, 

obedecendo ao disposto no item 3.1. deste Edital. 

3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá:  

a) Assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no formulário de inscrição on line 

disponível no site www.maravilha.sc.gov.br; 

b) Preencher o requerimento contido no Anexo III do presente edital;  

c) Anexar Laudo Médico (original ou cópia autenticada), com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 

deficiência, cuja data de expedição não seja superior a 90 dias a contar de data de publicação do 

presente edital.  

3.2.1. Os documentos acima descritos deverão ser entregues, até o dia 19/11/2018, no setor de 

protocolo da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, situada à rua Dr. Orlando Valério 

Zawadski, 710 em Maravilha/SC - CEP 89.874-000, no horário das 14h às 17h e das 19h30min às 

22h, ou poderão ser encaminhados via correios para o endereço Universidade do Oeste de Santa 

Catarina, Rua Oiapoc, nº 211, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste/SC, CEP 89900-000, aos 

cuidados da DIPPGE.  

 

3.3. A não-observância ao disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 

reservadas aos candidatos em tais condições. 

 

3.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da 

prova deverá informar qual a condição especial no Formulário de Inscrição on line. 

3.4.1. Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições 

especiais por aviso publicado no Mural Público Municipal e site oficial da Prefeitura Municipal de 

Maravilha no dia 23/11/2018. 

3.4.2. Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão 

encaminhar recurso no prazo previsto no cronograma do Item  do presente Edital, via formulário 

on-line, na área do candidato com a estrita observância ao disposto no Item 9 do presente Edital. 

 

3.5. Os portadores de deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com 

os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, ao dia, local, horário de prova e à nota mínima exigida. 

 

3.6. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova 

ampliada ou um fiscal ledor. 
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3.7. Os candidatos portadores de deficiência não estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, 

salvo no caso previsto no item 5.1 do presente Edital. 

 

3.8. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  

 

3.9. Respeitada a ordem classificatória, os candidatos portadores de deficiência aprovados neste 

Processo Seletivo, por ocasião da admissão, serão submetidos à Avaliação Médica pelo Município 

de Maravilha - SC, o qual avaliará a compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a 

deficiência de que o candidato é portador, emitindo laudo de parecer, nos termos deste Edital, que 

terá decisão terminativa sobre: 

a) qualificação do candidato como deficiente ou não; 

b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo. 

 

3.10. Será eliminado da lista de vagas reservadas o candidato cuja deficiência não seja constatada 

ou se mostre incompatível com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a 

lista de classificação geral, caso em que se convocará o candidato imediatamente seguinte, de 

mesma condição, com a estrita observância da ordem classificatória. 

 

3.11. Serão consideradas deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada que 

se enquadrarem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99. 

 

3.12. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais 

candidatos.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 16/10/2018 a 19/11/2018 por meio de 

preenchimento de formulário via internet, publicado no site oficial do Município de Maravilha - SC, 

www.maravilha.sc.gov.br  

 

4.2. O candidato poderá inscrever-se para um único cargo, com exceção dos cargos de Professor 

Anos Iniciais,  Professor de Educação Especial e Professor Educação Infantil, que poderão 

inscrever-se para outro cargo desde que observados os horários de realização das provas 

(HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DEVERÃO SER DIFERENTES, PARA CADA 

UM DOS CARGOS ESCOLHIDOS). 

4.2.1. A inscrição em mais de um cargo, implica desde já, o conhecimento por parte do candidato, 

de que deverá realizar o pagamento do boleto/inscrição para cada um dos cargos para os quais se 

inscreveu, o que pode significar pagar até três inscrições.  

4.2.2. Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma 

inscrição para o mesmo cargo, por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada 

aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela data do requerimento, sendo 

automaticamente canceladas as demais inscrições, não cabendo reclamações posteriores nesse 

sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago em duplicidade. 
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4.3. Para inscrever-se o candidato deverá:  

a) Acessar o site da Prefeitura Municipal de Maravilha;  

b) Ler atentamente o Edital de Processo Seletivo;  

c) Preencher o Formulário de Inscrição on line e gerar o boleto de pagamento; 

d) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição na rede bancária até a data de 19/11/2018. 

 

4.3.1. Para os candidatos que não possuírem acesso à rede mundial de computadores, será 

disponibilizado, no horário de atendimento da Biblioteca Pública Municipal de Maravilha, no 

horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min as 17h um computador e um técnico ou 

servidor para auxiliar no processo de inscrição. O servidor ou técnico apenas auxiliarão o 

candidato no processo de inscrição, sendo a responsabilidade sobre a inscrição no certame 

única e exclusivamente do candidato.  
  

4.4. Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue ou de medula deverão 

realizar suas inscrições, bem como entregar todos os documentos exigidos para a respectiva 

isenção, conforme item 5.2 do presente edital, até o dia 24/10/2018. 

 

4.5. O candidato deverá manter cópia do comprovante de inscrição em seu poder e, em caso de 

perda do comprovante de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a Unoesc São Miguel 

do Oeste pelo e-mail concursos.smo@unoesc.edu.br. 

 

4.6. A taxa de inscrição será paga exclusivamente por meio de boleto bancário gerado pelo sistema 

de inscrição, não sendo aceito depósitos em conta e transferências bancárias.  

4.6.1. Em caso de perda ou extravio da guia o candidato deverá acessar no espaço do candidato no 

site de inscrição do Processo Seletivo, uma segunda via do boleto. 

 

4.7. A Unoesc e o Município de Maravilha - SC, não se responsabilizarão por solicitação de 

inscrição não recebida por motivo de ordem técnica ou por não observância, por parte dos 

candidatos, ao disposto neste edital. 

 

4.8. Somente serão acatadas as inscrições após o pagamento da taxa de inscrição.  

4.8.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem elementos 

comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

 

4.9. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, fax, ou por qualquer outra via que 

não as previstas neste edital. 

 

4.10. O valor da taxa de inscrição será de:  

Nível de Escolaridade Valor (R$) 

Alfabetizado/Ensino Fundamental  80,00 

Ensino Médio 100,00 

Ensino Superior 120,00 
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4.11. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição, arcando 

com as consequências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de 

documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este Edital.  

 

4.12. As inscrições serão homologadas preliminarmente até a data de 23/11/2018, sendo divulgadas 

no Mural Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha - SC.  

 

4.13. Os candidatos que não tiverem suas inscrições homologadas poderão encaminhar recurso 

conforme formulário on line disponível na área do candidato no site da Prefeitura Municipal de 

Maravilha, com a estrita observância ao disposto no Item 8 do presente Edital e conforme 

cronograma de datas estabelecido no Item 12.   

4.13.1. A publicação da homologação definitiva das inscrições, após apreciação dos recursos 

interpostos será realizada até a data de 30/11/2018. 

4.13.2. Os candidatos cujo nome não conste na homologação preliminar de inscritos, e desde 

que tenham efetuado o pagamento do boleto, deverão obrigatoriamente interpor recurso 

anexando o comprovante de inscrição e o de pagamento. A não interposição de recurso nesta 

fase do processo seletivo implicará ao candidato a não realização da prova no dia de sua 

aplicação, ainda que apresente comprovante de pagamento e de inscrição no dia da realização 

da prova escrita.  

 

4.14. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de 

cancelamento do certame ou reabertura de processo de inscrição, casos em que será estabelecido um 

prazo para solicitação do valor da inscrição. 

 

4.15. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova deverão 

assinalar esta condição no Formulário de Inscrição, em campo específico para esta finalidade, 

devendo obrigatoriamente informar qual a condição especial de que necessitam. 

4.15.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar, além de assinalar a condição prevista no 

item anterior, deverá levar acompanhante maior de 18 anos, o qual permanecerá em sala reservada 

para essa finalidade. O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal 

de realização da prova.  

4.15.1.1. O acompanhante será submetido às mesmas restrições que os candidatos que estiverem 

prestando provas para o Processo Seletivo e durante o período em que a lactante estiver 

amamentando, o acompanhante deverá retirar-se do local e aguardar.  

4.15.2. Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições 

especiais por aviso publicado no Mural Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha 

(SC), até o dia 23/11/2018. 

4.15.3. Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão 

encaminhar recurso via formulário on line na área do candidato no site da Prefeitura Municipal, no 

prazo de 26 e 27/11/2018, com a estrita observância ao disposto no Item 8 do presente Edital. 

 

4.16. O ensalamento dos candidatos será divulgado até a data de 04/12/2018. 

 

4.17. Estão impedidos de participar deste Processo Seletivo os membros da Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo, os funcionários da Unoesc e servidores da 
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Prefeitura Municipal de Maravilha diretamente relacionados com a atividade de execução deste 

certame, bem como aqueles que mantiverem qualquer grau de parentesco, em linha reta ou 

colateral, até o nível de segundo grau. 

4.17.1. Constatada, em qualquer fase do Processo Seletivo, inscrição de pessoas que trata o item 

anterior, esta será indeferida e o candidato será eliminado do certame.  

 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

5.1. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de candidato doador de 

sangue ou de medula óssea, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 7 de novembro de 1997 e suas 

alterações.  

 

5.2. Os candidatos doadores de sangue ou de medula óssea deverão realizar sua inscrição para o 

Processo Seletivo até o dia 24/10/2018, procedendo da seguinte forma:  

a) Realizar sua inscrição conforme previsão do Item 4 e marcar esta condição no formulário de 

inscrição;  

b) Preencher o Anexo IV do presente Edital; 

c) Anexar o comprovante das doações (fotocópia autenticada ou original);  

d) Providenciar fotocópia simples do comprovante de inscrição. 

5.2.1. O Anexo IV devidamente preenchido, acompanhado do comprovante de doação, bem como 

de cópia do comprovante de inscrição, deverá ser entregue, até o dia 24/10/2018, no setor de 

protocolo da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, situada à rua Dr. Orlando Valério 

Zawadski, 710 em Maravilha/SC - CEP 89.874-000, no horário das 14h às 17h e das 19h30min às 

22h, ou poderão ser encaminhados via correios para o endereço Universidade do Oeste de Santa 

Catarina, Rua Oiapoc, nº 211, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste/SC, CEP 89900-000, aos 

cuidados da DIPPGE. 

5.2.2. O comprovante de doação exigido deverá ser fornecido por entidade coletora oficial ou 

credenciada e discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações pelo interessado, 

não podendo ser inferior a 03 doações anuais, considerando-se os 12 meses que antecederam a 

abertura/publicação do presente Edital, independentemente das datas de publicações de suas 

retificações, no caso de doadores de sangue.  

5.2.3. No caso de doador de medula óssea, será necessária e entrega de cópia simples de documento 

comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com data, assinatura e 

carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de 

outra unidade da federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar 

declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora ou associativa como 

órgão oficial do estado de origem. 

5.2.4. Equipara-se a doador de sangue e doador de medula óssea a pessoa que integra a Associação 

de Doadores e contribui, comprovadamente, para estimular, de forma direta ou indireta, a doação.  

 

5.3. O resultado da homologação das isenções da taxa de inscrição será divulgado até a data de 

30/10/2018. 
5.3.1. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos seguirão 

todas as etapas do certame da mesma forma que os demais candidatos, estando unicamente isentos 

do pagamento da taxa de inscrição.  
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5.3.2. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão 

efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 19/11/2018, sob pena de indeferimento da 

inscrição. 

 

5.4. Não haverá recurso do indeferimento de isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores 

de sangue. 

 

6. DAS PROVAS  
 

6.1. DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
 

6.1.1. A prova escrita/objetiva será realizada na data provável de 09/12/2018, na Universidade do 

Oeste de Santa Catarina - Unoesc, situada à rua Dr. Orlando Valério Zawadski, 710 em 

Maravilha/SC - CEP 89.874-000.  
6.1.2. Para todos os cargos, exceto para os cargos de Professor Anos Iniciais e Professor Educação 

Especial, a prova será aplicada no horário das 9h às 11h.  
6.1.3. Para o cargo de Professor Anos Iniciais, a prova será aplicada no horário das 14h às 16h. 
6.1.4. Para o cargo de Professor Educação Especial, a prova será aplicada no horário das 17h às 

19h. 

6.1.5. As provas para os cargos de Professor de Educação Física (Ação Social) e Professor de 

Educação Física, haverá apenas uma prova. No entanto, o candidato que desejar concorrer para as 

duas vagas, observadas as disposições legais, deverá pagar duas inscrições.  

6.1.5. ATENÇÃO!!! O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ FAZER UMA PROVA POR 

CARGO EM CADA UM DOS HORÁRIOS. CASO O CANDIDATO INSCREVA-SE PARA 

DOIS CARGOS CUJAS PROVAS ACONTEÇAM NO MESMO HORÁRIO, SERÁ 

CONSIDERADA VÁLIDA SOMENTE A ÚLTIMA INSCRIÇÃO REALIZADA E AS 

DEMAIS SERÃO INDEFERIDAS. NÃO HAVERÁ, EM NENHUMA HIPÓTESE, 

DEVOLUÇÃO DE VALORES DE INSCRIÇÕES REALIZADAS DE FORMA 

EQUIVOCADA. 
 

6.1.2. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, conterá 20 (vinte) questões do tipo 

múltipla escolha. As questões serão subdividas em quatro alternativas A, B, C e D, das quais 

somente uma deverá ser assinalada como correta. 
6.1.2.1. A prova escrita terá peso 8(oito) para os cargos de Nível Superior, em que há prova de 

títulos. 6.1.2.2. Para os demais cargos, a prova escrita terá peso 10. 
  
6.1.3. A prova escrita é obrigatória para todos os candidatos e será composta de questões objetivas, 

cujo grau de dificuldade seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada 

cargo, de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo II do presente Edital, 

abrangendo as seguintes áreas de conhecimento:  
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Cargos 
Área de 

Conhecimento 
Número de 
Questões 

Valor por 
Questão 

Total de 
Pontos 

Todos 

Língua Portuguesa 05 0,5 2,5 

Matemática 02 0,5 1,0 

Conhecimentos Gerais  03 0,5 1,5 

Conhecimentos Específicos do Cargo 10 0,5 5,0 

TOTAL   10,0 
 

6.1.4. O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do 

horário de fechamento dos portões, para localizar sua sala e assinar a ata.  

 

6.1.5. O acesso às salas de provas será fechado no horário de início das provas e não será permitida 

a entrada de nenhum candidato após este horário, ficando, automaticamente, excluído do certame. É 

de responsabilidade exclusiva do candidato localizar sua sala, conferir seu material e documentação 

e estar na sala de provas até o horário previsto para o início das mesmas. 

 

6.1.6. A identificação correta do local da prova e o comparecimento no horário determinado serão 

de inteira responsabilidade do candidato. 

 

6.1.7. Somente será admitido à sala de provas o candidato: 

a) cujo nome conste na lista de homologação final das inscrições; 

b) que se apresentar no local de provas até o horário estabelecido para o início das provas; 

c) que estiver portando documento identificação original, não se aceitando cópias, mesmo 

autenticadas, ou protocolos.  

6.1.7.1. 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. 

6.1.7.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato. 

6.1.7.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) 

dias, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de 

assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

6.1.7.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 

identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 

documento. 

6.1.7.5. A não apresentação de documento de identificação, nos termos do presente edital, impedirá 

o acesso do candidato ao local de prova. 

 

6.1.8. O candidato deverá levar consigo o material de uso pessoal para realização da prova, sendo 

este obrigatoriamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 

Não serão fornecidas canetas no local. 
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6.1.9. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Processo Seletivo poderá haver mais 

de um tipo de prova e a Unoesc, poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da 

impressão digital nos cartões resposta, de todos os candidatos no dia de realização das provas, bem 

como usar detector de metais. 

 

6.1.10. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, para 

justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

 

6.1.11. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova 

como justificativa de sua ausência. 

 

6.1.12. O não comparecimento ao local de realização das provas, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

 

6.1.13. Durante a realização das Provas é vedado: 

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos; 

b) a comunicação entre os candidatos; 

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal; 

d) a ingestão de alimentos com embalagens (o candidato deverá acondicionar pote plátisco, 

sem qualquer rótulo) e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica 

transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 1 (uma) hora do seu início. 

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou 

eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

g) o uso de lápis, borrachas, lapiseiras, clips, ou qualquer outro material que não seja a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.  

h) portar aparelho telefônico, tablet ou computadores incluindo seus acessórios. O candidato que 

portar qualquer destes equipamentos ou qualquer dos previstos na alínea f deverá obrigatoriamente 

entregá-lo ao fiscal, desligado e preferencialmente com a bateria removida. Se o candidato 

permanecer com qualquer dos equipamentos mencionados, e o mesmo emitir qualquer som ou bip, 

o candidato será automaticamente eliminado do certame.  

 

6.1.14. Motivarão a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 

relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções 

constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na 

aplicação das provas. 

 

6.1.15. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

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

b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

d) não apresentar documento que bem o identifique; 
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e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou portando qualquer dos itens 

proibidos previstos no item 6.1.13; 

f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 1 (uma) hora  do início das provas; 

g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 

qualquer outro meio, que não o autorizado pela Unoesc no dia da aplicação das provas; 

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 

materiais não permitidos; 

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

j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

k) não devolver integralmente o material recebido; 

l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 

impresso, não permitido ou máquina calculadora ou similar; 

m) estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 

telefone celular, relógios digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

receptor, gravador, smartphone incluindo seus acessórios ou outros equipamentos similares), bem 

como protetores auriculares; 

n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 

6.1.16. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em local indicado pelos 

fiscais no momento da realização prova, e assim permanecer até a saída do candidato do local de 

prova. 

 

6.1.17. Os pertences pessoais dos candidatos deverão ser acomodados em local a ser indicado pelos 

fiscais de sala de prova, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos 

na sala de prova. 

 

6.1.18. A Unoesc e o Município de Maravilha (SC) não se responsabilizarão por perda ou extravio 

de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, 

nem por danos neles causados. 

 

6.1.19. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de serem verificadas 

falhas de impressão, o Coordenador do Local de Prova, antes do início da prova ou no decorrer da 

mesma, 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. 

 

6.1.20. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou 

por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o 

candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 

6.1.21. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
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6.1.22. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 

determinados. 

 

6.1.23. Os cadernos de provas não serão disponibilizados aos candidatos e serão posteriormente 

publicados no site oficial do Município de Maravilha (SC)  www.maravilha.sc.gov.br 

 

6.1.24. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas somente poderão retirar-se 

do local simultaneamente, após assinarem o verso de todos os cartões resposta de sua sala, a ata e o 

lacre do envelope onde serão acondicionados os cartões resposta. Este processo será acompanhado 

por uma das pessoas que estiverem na coordenação do certame. Caso o candidato recuse-se a 

permanecer no local até a finalização deste processo, será automaticamente eliminado do Processo 

Seletivo. 

 

6.1.25. Durante a realização da prova, 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. 

 

6.1.26.  Durante a realização da prova, sobre a carteira do candidato deverá permanecer apenas seu 

caderno de prova, canetas esferográficas de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, 

cartão respostas, documento de identificação e água acondicionada em embalagem transparente sem 

rótulo ou etiqueta. 

6.1.27. Ao candidato aconselha-se que no dia da realização da prova, leve consigo o comprovante 

de pagamento e de inscrição para possíveis conferências. Porém, é indispensável a apresentação de 

documento de identificação com foto. 

 

6.2. DA PROVA DE TÍTULOS 

 

6.2.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, é destinada aos candidatos inscritos nos cargos 

de Nível Superior. 

6.2.1.1. A prova de títulos terá peso 2,0 (Dois). 

6.2.1.2. São compreendidos como títulos, apenas os certificados ou diplomas de cursos de Pós-

graduação, a saber, em nível de especialização, mestrado ou doutorado. 

6.2.1.3. Outros documentos não serão considerados.  

 

6.2.2. Somente terão computados os pontos relativos à prova de títulos os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 3 (três) pontos na prova escrita.  

 

6.2.3. Os títulos, acompanhados do Anexo V do presente edital preenchido, deverão ser entregues 

no setor de protocolo da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc,, situada à rua Dr. 

Orlando Valério Zawadski, 710 em Maravilha/SC - CEP 89.874-000, no horário das 14h às 17h e 

das 19h30min às 22h, ou poderão ser encaminhados via correios para o endereço Universidade do 

Oeste de Santa Catarina, Rua Oiapoc, nº 211, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste/SC, CEP 

89900-000, aos cuidados da DIPPGE, até a data de 19/11/2018. 
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6.2.4. A entrega dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato e não haverá conferência dos 

mesmos no ato da entrega. 
 

6.2.5. Os comprovantes dos títulos não serão devolvidos ao candidato nem serão fornecidas cópias 

desses títulos. Por esse motivo, não devem ser entregues ou encaminhados documentos originais. 

 

6.2.6. Os documentos que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, 

ainda que entregues, não serão considerados. 

 

6.2.7. Não serão aceitos títulos encaminhados por qualquer outro meio a não ser o descrito neste 

Edital. 

 

6.2.8. Serão considerados como títulos, para os cargos de Professor de Nível Superior:  

Títulos Pontuação 

Certificado de Pós-graduação, em nível de Especialização. 4 

Diploma de Mestrado 7 

Diploma de Doutorado 10 

 

6.2.9. Os títulos previstos no item anterior somente serão pontuados uma única vez e não serão 

pontuados cumulativamente.  

 

6.2.10. Os títulos previstos no item 6.2.8. deverão ser da área de atuação do cargo para o qual o 

candidato se inscreveu. 

 

6.2.11. A habilitação mínima exigida para o cargo não pontuará como título. 

6.2.12. A pontuação dos títulos não ultrapassará 10 pontos. 

6.2.13. O candidato que não entregar o título no prazo, no horário e no local estipulados no presente 

edital receberá nota 0 (zero). 

 

6.2.14. A escolha do título a ser encaminhado é de inteira responsabilidade do candidato. À 

Comissão Avaliadora cabe apenas avaliar o título relacionado e encaminhado pelo candidato. 

 

6.2.15. Não será realizada a conferência dos títulos entregues pelo candidato, sendo de sua inteira 

responsabilidade a conferência e a entrega dos títulos na forma prevista pelo presente edital. A 

Comissão avaliadora fará a análise dos títulos entregues pelo candidato, devendo o candidato 

entregar em duas vias o Anexo V do presente edital, sendo que uma das vias servirá de protocolo 

pela entrega dos mesmos. Os títulos deverão ser entregues na forma descrita no presente Edital.  

6.2.16. Uma vez protocolados os títulos, conforme disposição do edital, não será mais permitido aos 

candidatos a entrega de documentos adicionais, a substituição de documentos ou novo protocolo de 

títulos. Não serão aceitos documentos protocolados fora dos prazos estabelecidos neste edital.   

 

6.2.17. É responsabilidade do candidato a entrega dos documentos da Prova de Títulos conforme 

normas previstas neste Edital. 
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6.2.18. Para fins de análise e cômputo da respectiva pontuação, nos termos do quadro constante no 

item 6.3.8. os candidatos deverão observar as seguintes opções, conforme o caso:  

6.2.18.1.  Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de 

mestrado será aceito APENAS DIPLOMA, devidamente registrado, expedido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  

6.2.18.2. Para curso de doutorado ou de mestrado ou de graduação concluído no exterior será aceito 

APENAS O DIPLOMA, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e 

traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

 

6.2.19. Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização será 

ACEITO APENAS CERTIFICADO, com carga horária mínima de 360 horas, em que conste que o 

curso atende às normas da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de 

Educação (CFE), ou ainda que está de acordo com as normas do Conselho Estadual de Educação 

(CEE).  

6.2.19.1. Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas estipuladas no item anterior, a 

instituição responsável pela organização e realização do curso deverá emitir uma declaração 

atestando que o curso atendeu as normas citadas no item anterior. 

6.2.19.2. O documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para 

a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 

 

6.2.20. NÃO SERÃO ACEITOS QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS, QUE NÃO 

DIPLOMAS OU CERTIFICADOS, PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS, CONFORME 

DESCRIÇÃO DO PRESENTE EDITAL. 

 

6.2.21. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei, 

e devem estar acompanhados de tradução oficial se redigidos em língua estrangeira.  

6.2.22. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 

qualquer hipótese ou alegação. Do mesmo modo, não se admitirá os títulos enviados após o prazo 

previsto em item 6.2.3. deste Edital.   

 

6.2.23. Somente serão considerados como títulos, os diplomas que sejam expedidos por instituição 

de ensino credenciada pelo MEC.  

 

6.2.24. Para efeito de pontuação será considerado o título obtido até a data do último dia de 

inscrição para o certame. 

 

6.2.25. O CANDIDATO QUE POSSUIR ALTERAÇÃO DE NOME (CASAMENTO, 

DIVÓRCIO, ETC) DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE ANEXAR CÓPIA DO 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALTERAÇÃO. O CANDIDATO QUE NÃO 

COMPROVAR A ALTERAÇÃO DE NOME COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

LEGAL, E CUJO TÍTULO ESTIVER COM NOME DIFERENTE DA INSCRIÇÃO NÃO 

TERÁ O MESMO PONTUADO E NÃO PODERÁ POSTERIORMENTE ARGUIR 

DESCONHECIMENTO DE TAL SITUAÇÃO E EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO POR DISCORDAR DA PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS E A MESMA SE DER 
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POR ESTE MOTIVO (ALTERAÇÃO DO NOME) NÃO TERÁ O RECURSO AVALIADO E 

O MESMO SERÁ INDEFERIDO. 

 

6.2.26. Na Classificação Preliminar será feita a apresentação da pontuação da prova de títulos dos 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 3 (três) na prova objetiva/escrita. A discordância 

quanto a pontuação da prova de títulos deverá ser arguida no prazo para interposição de recursos 

quanto a classificação preliminar.  

 

6.2.27. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 

candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter 

dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa 

do candidato este será eliminado do Processo Seletivo.  

 

7. DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA 

 

7.1. Nas Provas Escritas o candidato deverá assinalar as respostas no CARTÃO RESPOSTA, que 

será o único documento válido para a correção da prova. 

 

7.2. O preenchimento do CARTÃO RESPOSTA será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder em conformidade com as instruções específicas no Caderno de Questões. 

 

7.3. Não será fornecido em nenhuma hipótese novo cartão resposta por erro do candidato. 

 

7.4. Não serão substituídos os cartões respostas por erro do candidato. 

 

7.5. O candidato deverá assinar seu cartão-resposta no local indicado. Não serão corrigidos os 

cartões-respostas que não estiverem assinados. 

 

7.6. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-resposta serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

 

7.7.  Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova objetiva: 

a) Cuja(s) resposta(s) no cartão resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Processo 

Seletivo; 

b) Quando a(s) resposta(s) no cartão resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que 

legível(is); 

c) Que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão resposta; 

d) Que não estiver(em) assinalada(s) no cartão resposta; 

e) Cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, 

preenchida(s) com caneta não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de preta ou 

azul, ou com lápis, ou ainda, com marcação diferente da indicada. 

 

7.8. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de 

questões. 
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7.9. Será permitido aos candidatos copiar suas respostas do cartão resposta, em formulário próprio, 

a ser indicado pelo fiscal de sala.  

 

7.10. O Gabarito Preliminar da prova escrita será divulgado até a data de 10/12/2018, no Mural 

Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha (SC) www.maravilha.sc.gov.br. Nesta 

mesma data, também serão publicadas no site oficial do Município de Maravilha, as provas 

objetivas. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos: 

a) Quanto ao indeferimento das inscrições ou das condições especiais para realização de provas, na 

homologação preliminar; 

b) Quanto às questões da prova objetiva e gabarito preliminar;  

c) Quanto à Classificação Preliminar do Processo Seletivo.  

 

8.2. A interposição dos recursos acima delineados deverá ocorrer mediante preenchimento do 

Formulário de Recurso on line, disponível na área do candidato, no site da Prefeitura Municipal de 

Maravilha (SC), devendo: 

a) Obedecer aos prazos editalícios, previstos no Item 12 deste Edital. 

b) Ser obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome completo do candidato, número da 

inscrição ou de ordem e cargo para o qual se inscreveu;  

c) Os recursos contra questões da prova escrita deverão ser apresentados, com fundamentação 

clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de 

livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes.  

d) O candidato deverá interpor um recurso por questão que julgar improcedente. 

e) Os prazos de recurso devem ser observados pelo candidato, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade interpor o recurso cabível para cada fase do certame. A não interposição de 

recursos nos prazos previstos pelo edital e nas fases previstas para o certame ensejarão ao candidato 

consequências, sendo passível, inclusive, a eliminação do certame.  

8.2.1. Os recursos que forem interpostos sem fundamentação, ou ainda que apenas versem sobre 

suposições, sem que haja provas para tal, não serão apreciados. Ainda, os recursos deverão ser 

interportos em defesa pessoal, recursos que versarem sobre situações de outros candidatos, não 

serão analisados.  

 

8.3. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita 

objetiva, estas serão consideradas como corretas para todos os candidatos que realizaram a prova. 

8.3.1. Se da análise dos recursos resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos 

serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com o novo 

gabarito. 

 

8.4. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do 

prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 

procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  
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8.5. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem 

como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar 

ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de 

vigência de prazo.  

 

8.6.  As respostas aos recursos serão encaminhadas, via sistema de inscrições para os candidatos 

que os interpuseram.  

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1. A atribuição da nota da prova escrita objetiva será computada conforme fórmula abaixo: 

NPO= (NALP x 0,5) + (NAM x 0,5) + (NACG x 0,5) + (NACE x 0,5) 
NPO= Nota Prova Objetiva 

NALP= Número de acertos Língua Portuguesa 

NAM= Número de acertos Matemática 

NACG= Número de acertos Conhecimentos Gerais 

NACE= Número de acertos Conhecimentos Específicos 

9.1.1. Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 3 (três) pontos na prova 

objetiva, serão desclassificados do processo seletivo. Os candidatos que zerarem na prova 

específica, serão automaticamente eliminados do certame. 

 

9.2. A atribuição da nota final será dada de acordo com a fórmula abaixo, para os cargos de Nível 

Superior:  

NF= (NPO x 8) + (PPT x 2,0)/10 
NF= Nota final  

8= Peso prova escrita/objetiva 

PPT= Pontuação Prova de Títulos 

2,0= Peso prova de títulos 

 

9.2.1. A atribuição da nota final, para os demais cargos, será dada de acordo com a fórmula abaixo: 

NF= (NPO x 10)/10 
NF= Nota final 

10= Peso prova escrita/objetiva 

 

9.2.3. A pontuação máxima por candidato não será superior a 10 (dez) pontos. 

 

9.3. Ocorrendo empate na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:  

a) Possuir maior idade dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, completados até o 

último dia do prazo de inscrição, nos termos do Art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o 

ano, o mês e o dia do nascimento; 

b) Possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 

c) Possuir maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 

d) O candidato de maior idade; 

e) Sorteio. 
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9.4. A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas obtidas.  

 

10. DA INVESTIDURA E NOMEAÇÃO 

 

10.1. A contratação é de competência da Prefeitura Municipal, segundo interesse e conveniência da 

Administração Municipal. 

 

10.2. O provimento das vagas obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos e a 

contratação de dará sob o regime estatutário, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos 

termos da legislação vigente.  

 

10.3.Para ser investido no cargo o candidato deverá atender às seguintes exigências: 

a) ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital; 

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 

de direitos políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

e) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 

f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão; 

g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 

mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental; 

h) não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o 

previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas 

Emendas Constitucionais nº 19 e 20 bem como receba benefício proveniente de regime próprio da 

previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público; 

i) não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 

37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20. 

j) comprovar os requisitos (escolaridade, formação, habilitação, etc.), exigidos para o exercício 

do cargo na data da posse. 

k) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada através dos 

exames médicos. 

l) apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente registro 

de inscrição no respectivo órgão fiscalizador, bem como a certidão de quitação de suas obrigações 

perante o referido órgão. 

 

10.4.  A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido no estatuto do servidor, bem como 

quaisquer dos requisitos de que trata o presente Edital e/ou a prática de ato de falsidade ideológica 

em prova documental, resultará na exclusão do candidato do Processo Seletivo. 

10.4.1. A inexatidão das informações ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados 

posteriormente à nomeação, ocasionarão a exoneração do candidato. 

 

10.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Pessoal da 

Prefeitura de Maravilha (SC). 
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11. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

11.1. Fica delegada competência à FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 

- Campus de São Miguel do Oeste/SC, para: 

a) Preparar resultado da homologação das inscrições; 

b) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar a prova objetiva; 

c) Apreciar os recursos previstos no Item 8 deste Edital; 

d) Apresentar o relatório final, com a classificação dos candidatos; 

e) Prestar, juntamente com o Município de Maravilha (SC), informações sobre o Processo 

Seletivo. 

 

12. CRONOGRAMA 

 

12.1. O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a 

seguir:  

Atividades Período 

Publicação do Edital 16/10/2018 

Prazo para impugnação do Edital 16 a 19/10/2018 

Período de inscrições 16/10 a 19/11/2018 

Último dia para pagamento do boleto bancário 19/11/2018 

Período de inscrições para candidatos doadores de sangue 

e de medula (Isenção de pagamento da taxa de inscrição) e 

entrega de documentos conforme item 5.2 e 5.2.1 do 

Edital. 

16/10 a 24/10/2018 

Homologação das isenções da taxa de inscrição 30/10/2018 

Prazo final para protocolo do requerimento e do laudo 

médico dos candidatos que optarem por vagas para 

pessoas portadoras de necessidades especiais e para 

solicitar condição especial para realização da prova, 

inclusive mãe nutriz. 

19/11/2018 

Prazo final para entrega dos títulos para os cargos de 

Professor 
19/11/2018 

Homologação preliminar das inscrições e do deferimento 

de condições especiais para os candidatos portadores de 

necessidades especiais 

23/11/2018 

Período para interposição de recursos contra a 

homologação preliminar e quanto ao indeferimento de 

condições especiais para os candidatos portadores de 

necessidades especiais 

26 e 27/11/2018 

Homologação final das inscrições 30/11/2018 

Divulgação do local das provas e do ensalamento dos 

candidatos 
04/12/2018 

Aplicação das provas escritas 09/12/2018 

Divulgação do gabarito preliminar e das provas escritas 10/12/2018 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito 11 e 12/12/2018 
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preliminar e questões das provas escritas  

Divulgação do gabarito final das provas escritas 20/12/2018 

Divulgação da classificação preliminar 16/01/2019 

Prazo para interposição de recurso contra classificação 

preliminar e pontuação da prova de títulos 
17 e 18/01/2019 

Divulgação da classificação final 23/01/2019 

Homologação do Processo Seletivo 25/01/2019 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. As publicações sobre Processo Seletivo serão feitas por Edital e veiculadas na imprensa. 

 

13.2. Para os cargos de professor, importa saber que: 

a) O candidato selecionado que no momento da escolha não se fizer presente ou não aceitar a(s) 

vaga(s) oferecida(s), não perderá seu lugar na lista de classificação.  

b) Quando da contratação o professor estará ciente que a desistência da vaga implica em ser 

excluído DE TODO processo seletivo. As desistências devem ser realizadas por meio de documento 

escrito. 

c) As vagas da Secretaria Municipal de Educação serão divulgadas no site oficial do Município com 

24h de antecedência. 

d) O candidato que já tiver um cargo público como inativo poderá escolher aulas até que o 

somatório da carga horária semanal atinja o limite total de 60(sessenta) horas (inativo + ativo = 60 

horas).  

 

e) As vagas de Professor de Educação Especial, após esgotados os classificados habilitados e não-

habilitados, serão ofertadas aos classificados de Professor de Anos Iniciais ou Professor de 

Educação Infantil, conforme a área da vaga em questão, sem passar por chamada pública, sendo 

esses considerados não-habilitados de acordo com a Lei. 

 

13.3. Aquele que sentir-se prejudicado por qualquer das disposições feitas neste Edital poderá pedir 

a sua impugnação mediante órgão competente, no prazo estabelecido no Item 12.  

13.4. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da 

Comarca de Maravilha (SC). 

 

13.5. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Processo Seletivo em questão, 

serão resolvidos, conjuntamente, pela FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa 

Catarina de São Miguel do Oeste/SC, pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 

Processo Seletivo e pelo Município de Maravilha (SC). 

 

13.6. Fazem parte deste Edital:  

a) Anexo I – Atribuições dos cargos;  

b) Anexo II – Conteúdo Programático; 

c) Anexo III – Formulário de Requerimento de Vaga para Candidatos Portadores de Necessidades 

Especiais; 

d) Anexo IV – Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição. 
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e) Anexo V - Formulário de Entrega de Títulos. 

 

13.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Maravilha/SC, em 22 de outubro de 2018. 

 

Rosimar Maldaner 
Prefeita Municipal de Maravilha/SC 
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ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Agente de 

Manutenção e 

Conservação 

Ser responsável pela lavagem e lubrificação de máquinas e veículos e serviços de 

borracharia em geral; Executar serviços gerais de ferraria; Executar serviços de 

calçamento com pedras irregulares; Executar trabalhos de solda; Executar serviços 

gerais de instalações hidráulicas e sanitárias, em prédios, parques e outros; Executar 

serviços de desmontagem, reparo e ajustamento de aparelhos de comunicação; 

Executar serviços de eletricidade em geral; Montar, desmontar e instalar motores a 

aparelhos elétricos diversos; Executar pequenos consertos necessários à manutenção 

dos bens e instalações, providenciando sua execução; Executar serviços simples de 

carpintaria, encanador, pedreiro e eletricista; Fazer manutenção preventiva sob 

orientação da chefia; Fazer a conservação geral de praças, parques, cemitérios e hortos 

florestais; Executar serviços operacionais em aparelhos e equipamentos de topografia; 

Executar serviços operacionais de ar comprimido. 

Auxiliar de 

Serviços Gerais  

Alta Complexidade 

Prestar atendimento a crianças e adolescentes em situação de abandono e risco social, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar, Poder Judiciário e demais órgãos competentes; 

limpar e arrumar as dependências e instalações da instituição, a fim de mantê‐ lo em 

condições de asseio requeridas; lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, 

terraços e demais dependências; lavar roupas e utensílios das crianças e do adolescente 

abrigados; recolher o lixo da unidade, acondicionando detritos e depositando‐ os de 

acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do estabelecimento, 

abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 

iluminação, máquinas e aparelhos; preparar e servir café, chá e alimentos aos 

abrigados; lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 

verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados 

com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, 

quando for o caso; manter arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior 

imediato qualquer irregularidade verificada; comunicar a necessidade de consertos e 

reparos nas dependências, móveis e utensílios; cumprir e faz cumprir o regulamento, 

regimento, instruções, ordens e rotinas de serviço do estabelecimento; remover, 

transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos; guardar e arranjar 

objetos, bem como transportar pequenos objetos; transmitir recados; buscar e entregar 

materiais de consumo; executar, outras tarefas relativas ao cargo.  

Motorista de 

Veículos Leves e 

Pesados 

Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; Zelar pelo 

abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; Efetuar 

pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; Comunicar ao chefe imediato 

a ocorrência de irregularidade ou avarias com viatura sob sua responsabilidade; 

Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção 

em geral;  Proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, 

seu destino,  quilometragem, horários de saída e chegada; Auxiliar na carga e 

descarga do material  ou equipamento;  Tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; Manter atualizado o documento de habilidade profissional e do veículo;  

Executar outras tarefas afins. 

Operador de 

Máquinas 

Providenciar a lavação, abastecimento e lubrificação da máquina; Efetuar pequenos 

reparos na máquina sob sua responsabilidade; Dirigir máquinas como: trator de pneus, 
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rolo compactador, perfuratriz, patrolas, tratores pés, carregadeiras e similares; 

Comunicar ao chefe imediato a ocorrência  de irregularidades ou avarias com a 

máquina sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de consumo de 

combustível, lubrificação e manutenção em geral;  Proceder o mapeamento dos 

serviços executados;  Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 

documentação da máquina;  Efetuar os serviços determinados, registrando as 

ocorrências; Executar outras tarefas afins. 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Agente 

Administrativo 

Selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais;  

Prestar auxílio à toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação;  

Organizar e controlar os serviços de recepção, encaminhamento de documentação e 

correspondência em geral;  Controlar e arquivar publicações oficiais; Orientar e 

elaborar a classificação, codificação, catalogação e tramitação de papéis e documentos 

sob sua responsabilidade;  Proceder controle de provimento e vacância de cargos; 

Estudar e propor a base de vivência adquirida no desempenho das atribuições, 

medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo das operações;  

Atender usuários da biblioteca; Executar serviços de expedição de documentos como: 

identificação, serviço militar, carteira de trabalho, Incra, Ipesc, INSS; Expedir  

relatórios das atividades desenvolvidas no setor;  Receber e transmitir ao superior, 

mensagens recebidas; Executar outras tarefas correlatas às descrições acima. 

Motorista de 

Transportes 

Coletivos 

Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; Zelar pelo 

abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; Efetuar 

pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; Comunicar ao chefe imediato 

a ocorrência de irregularidade ou avarias com viatura sob sua responsabilidade; 

Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção 

em geral;  Proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, 

seu destino,  quilometragem, horários de saída e chegada; Auxiliar na carga e 

descarga do material  ou equipamento;  Tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; Manter atualizado o documento de habilidade profissional e do veículo;  

Executar outras tarefas afins. 

Professor de 

Musica e Canto 

Atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Desenvolver aulas de 

canto e de violão para os grupos sociais dos programas socioeducativos. 

Técnico em 

Contabilidade 

Promover a execução orçamentária dos órgãos da estrutura administrativa e dos 

registros contábeis da receita e da despesa; Acompanhar e controlar os resultados da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão; Participar na elaboração de 

propostas orçamentárias;  Classificar a receita; Emitir empenhos de pessoas, ordens 

bancárias e cheques; Relacionar notas de empenho, subempenhos  e estorno emitidos 

no mês, com as somatórias para fechar com a despesa orçamentária; Efetuar balanço e 

balancete; Elaborar termo de conferência de caixa e demonstração de saldo;  Registrar 

todos os bens e valores existentes nos órgãos públicos;  Controlar os serviços 

orçamentários e bancários, inclusive a alteração orçamentária;  Providenciar a guarda 

de toda a documentação para posterior análise dos órgãos competentes; Elaborar 

registros da execução orçamentária;  Elaborar mapas e demonstrativos com elementos 

retirados do razão, de toda a movimentação financeira e contábil do órgão; Manter 

atualizadas as fichas de despesas e arquivo de registro contábeis; Conferir boletins de 

caixa; Elaborar guias de recolhimento, ordens de pagamentos e rescisão de contrato de 

trabalho; Controlar a execução orçamentária; Relacionar restos a pagar;  Reparar 
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recursos financeiros;  Relacionar e classificar a  despesa  e os empenhos por itens 

orçamentários; Elaborar demonstrativo da despesa de pessoal e dos recursos recebidos 

a qualquer título; Analisar os balanços gerais e balancetes das despesas, objetivando o 

fornecimento de índices contábeis, para orientação; Coordenar e controlar as 

prestações de contas de responsáveis por valores de dinheiro; Fiscalizar, controlar e 

codificar as entradas e saídas de materiais permanentes do almoxarifado, em como os 

bens adquiridos ou baixados para doação, permuta ou transferência; Inventariar 

anualmente, o material e os bens móveis pertencentes ao órgão; Expedir, termos de 

responsabilidade referente a bens móveis e imóveis de caráter permanente; Organizar 

e manter atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis do órgão; Controlar os 

valores arrecadados, bem como conferir, diariamente extratos contábeis; Zelar pelo 

compromisso financeiro no âmbito da Administração Municipal; Controlar os 

recursos extra-orçamentários provenientes de convênios; Desempenhar outras tarefas 

semelhantes; Assinar balanços e balancetes na ausência do contador. Desempenhar 

outras tarefas semelhantes.  

Técnico em 

Enfermagem 

Realizar atendimentos ambulatoriais; Participar de programas de Saúde Pública; 

Realizar as demais tarefas atinentes à função. 

Técnico em Saúde 

Bucal 

Desenvolver programas educativos e de saúde bucal; participar na realização de 

levantamentos epidemiológicos; orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre 

saúde; fazer demonstração de técnicas de escovação; orientar e promover a prevenção 

da carie dental através de aplicação de flúor e outros métodos e produtos; executar a 

remoção de indutos, placas e cálculos dentários; supervisionar o trabalho dos 

auxiliares de consultório odontológico; participar no treinamento dos auxiliares de 

consultório dentário; instrumentar o odontólogo junto à cadeira operatória; realizar 

profilaxia bucal; inserir, condensar, esculpir e dar polimento em substâncias 

restauradoras; proceder à limpeza e anti-sepsia do campo operatório antes e após atos 

cirúrgicos; remover suturas; preparar materiais de forramento e restauradores; cuidar 

da manutenção e conservação do equipamento odontológico; executar revelação de 

placa bacteriana; fazer controle de material permanente e de consumo das clinicas 

odontológicas; realizar visitas domiciliares na comunidade quando solicitado; proceder 

à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos contaminados; realizar a 

previsão de instrumental e material odontológico de acordo com a agenda de trabalho; 

fazer instrução de técnica de escovação e uso de fio dental na sala de espera e 

comunidade; fazer o controle de material permanente e de consumo da unidade; 

desempenhar outras atividades correlatas. 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Advogado CREAS 

Desenvolver atividades inerentes à formação e à responsabilidade da profissão de 

Advogado; Atendimento jurídico individual e em grupos de usuários e suas famílias, 

inclusive com orientação jurídico social em casos de ameaças, ou violações de direitos 

individuas e coletivos; Deslocamento juntamente com a equipe técnica do serviço 

especializado, dentro da área referenciada; Acolhida e escuta individual, voltada para a 

identificação, de necessidades de indivíduos, e famílias; Realizar palestras a grupos e 

programas socioeducativos. 

Assistente Social 

Desenvolver atividades inerentes à formação e à responsabilidade da profissão de 

Assistente Social; Desempenhar ações de busca ativa para busca e abordagem em vias 

públicas em locais identificados, pela incidência de situações de risco, ou violações de 

direitos; Encaminhamento de violação de direitos, vitimizações e agressões inclusive 
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crianças e adolescentes; Acolhida e escuta individual, voltada para a identificação, de 

necessidades de indivíduos, e famílias; Encaminhamento para rede sócio assistencial e 

de serviços especializados, garantindo analises e atendimento, de reaquisições e órgãos 

do poder judiciário e dos conselhos tutelares; Produção de matérias e educativos, 

como suporte aos serviços; Realização e articulações com conselhos tutelares, 

ministérios público e com toda rede de garantia de direitos; Abordagem nas ruas, dos 

grupos vulneráveis; População de rua, famílias, crianças e adolescente entre outros; 

Realização de visitas domiciliares; Atendimento social individual e em grupos de 

usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico social em casos de 

ameaças, ou violações de direitos individuas e coletivos; Monitoramento da presença 

de trabalho infantil, e das diversas formas de negligência, abuso e exploração, 

mediante abordagem em vias públicas e locais identificados pela existência de 

situações de risco. 

Enfermeira – Saúde 

da Família 

Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde; 

Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 

desenvolvidas pela instituição; Formular normas e diretrizes específicas de 

enfermagem; Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na 

instituição; Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de 

enfermagem; Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais; 

Prestar assessoria quando solicitado; Desenvolver educação continuada de acordo com 

as necessidades identificadas; Promover a avaliação periódica da qualidade da 

assistência de enfermagem prestada; Participar do planejamento e prestar assistência 

em situação de emergência e calamidade pública, quando solicitado; Elaborar e 

executar uma política de formação de recursos humanos de enfermagem de acordo 

com a necessidade da instituição; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a 

assistência requerida; Fazer notificação de doenças transmissíveis; Participar das 

atividades de vigilância epidemiológica; Dar assistência de enfermagem no 

atendimento as necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo 

com os programas estabelecidos pela instituição. Desempenhar outras tarefas afins. 

Médico  - Saúde da 

Família 

Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde; efetuar os 

atos médicos para os quais esteja capacitado; prescrever, orientar e supervisionar a 

terapêutica indicada, acompanhando a evolução e usando o sistema de referência e 

contra referência; interpretar resultados de exames solicitados; participar de equipe 

multidisciplinar; manter sempre atualizadas as anotações do prontuário do paciente; 

prescrever a terapia medicamentosa; emitir laudos e pareceres; atender determinações 

legais, emitindo atestados, conforme a necessidade em cada caso; participar e 

colaborar no planejamento e execução de programas de saúde; participar do programa 

de saúde da família; orientar equipe técnica assistencial; participar em ações de 

vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria 

segurança e de terceiros; zelar pela preservação e conservação de materiais e 

equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar efetivamente da política de 

saúde do Município; efetuar atendimento nos serviços próprios do Município e no 

domicílio de pacientes; respeitar o código de ética médica; contribuir para a 

valorização do Sistema Único de Saúde; e, desempenhar outras tarefas afins. 

Médico 

Ginecologista 

Especialidade no tratamento de problemas femininos; Realizar atendimento 

ambulatorial; Participar dos programas de atendimento à população atingidas por 

calamidade pública; Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e 

saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e sugerir 

medidas destinadas a solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e 
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execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; 

Participar das atividades de apoio médico sanitário das Unidades Sanitárias da 

Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; Participar de 

eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e que atendem os interesses 

da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas atividades;  Participar de 

treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder a notificação das 

doenças compulsórias à autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência 

médica especializada, através de diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias; 

educação sanitária; Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e 

materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua 

especialidade; Desempenhar outras tarefas afins. 

Médico Pediatra 

Atribuições: especialidade em tratamento de crianças; Realizar atendimento 

ambulatorial; Participar dos programas de atendimento à população atingidas por 

calamidade pública; Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e 

saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e sugerir 

medidas destinadas a solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e 

execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; 

Participar das atividades de apoio médico sanitário das Unidades Sanitárias da 

Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; Participar de 

eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e que atendem os interesses 

da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas atividades;  Participar de 

treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder a notificação 

das doenças compulsórias à autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência 

médica especializada, através de diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias; 

educação sanitária; Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e 

materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua 

especialidade; Desempenhar outras tarefas afins. 

Monitor Social Alta 

Complexidade 

Prestar atendimento a crianças e adolescentes em situação de abandono e risco social, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar, Poder Judiciário e demais órgãos competentes, 

organizar e fiscalizar atividades de rotina, monitorar atividades e horários do abrigo; 

orientar e auxiliar na alimentação, higiene pessoal, bem como desenvolver atividades 

voltadas à preservação da limpeza e higiene do ambiente de convívio; acompanhar e 

orientar crianças e adolescentes em tarefas escolares; acompanhar as crianças, 

adolescentes em deslocamentos para atendimento nas áreas da saúde, lazer, educação e 

comparecimentos solicitados pelo Poder Judiciário; acompanhar e proporcionar 

atividades sócio educativas, recreativas, laborais, artísticas e culturais; auxiliares nas 

visitas às famílias e instituições; manter registros e ocorrências de pessoas atendidas; 

elaborar relatórios; efetuar controle de estoque de materiais; auxiliar nas atividades 

lúdico educativas junto às crianças de casa de abrigo ou similares; executar e auxiliar 

em atividades de higiene corporal e bucal, troca de fraldas e outras tarefas correlatas; 

executar atividades de preparo de alimentação, como mamadeira, papinha, lanche, 

merenda e outras atividades correlatas; servir as refeições preparadas, de 

conformidade com as normas e procedimentos previamente definidos; zelar pelo bem-

estar e segurança das pessoas sob sua responsabilidade; manter atento aos cuidados 

que o trabalhador requer, observando as necessidades físicas e emocionais dos 

acolhidos e orientar os serviços de organização e arrumação dos leitos, nestes 

incluídos os guarda-roupas, armários, sala de atividades lúdico pedagógicas e 

despensa; recepcionar e acolher crianças, adolescentes  recém chegados ao abrigo e 

integrá-los ao grupo: preencher fichas de cadastro e livros de ocorrências; ministrar 
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medicamentos de acordo com a prescrição médica; incentivar a participação e 

frequência de todos os atendidos nas atividades que estão sendo desenvolvidas; 

denunciar à pessoa ou órgão competente qualquer suspeita de violência, maus tratos 

ou exploração contra criança, adolescente; ministrar atividades recreativas de acordo 

com grau de dificuldade que possa ser superado pelos participantes; incentivar, 

acompanhar e promover jogos, gincanas e demais atividades recreativas; manter-se 

atualizado em sua área de atuação e participar de cursos de capacitação oferecidos pela 

Administração; participar de eventos, reuniões e demais encontros de trabalho, sempre 

que convidado e convocado; manter sigilo profissional e os princípios da ética nos 

relacionamentos com as pessoas abrigadas; participar administrativamente de 

atividades de organização social e comunitária; executar outras atividades afins. 

Professor de 

Educação Física 

(Ação Social) 

Atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Desenvolver 

atividades esportivas e recreativas para os grupos sociais dos programas 

socioeducativos. 

Psicólogo 20 e 40h 

Desenvolver atividades inerentes à formação e à responsabilidade da profissão de 

Psicólogo; Desempenhar ações de busca ativa para busca e abordagem em vias 

públicas em locais identificados, pela incidência de situações de risco, ou violações de 

direitos; Encaminhamento de violação de direitos, vitimizações e agressões inclusive 

crianças e adolescentes; Acolhida e escuta individual, voltada para a identificação, de 

necessidades de indivíduos, e famílias; Encaminhamento para rede sócio assistencial e 

de serviços especializados, garantindo analises e atendimento, de reaquisições e órgãos 

do poder judiciário e dos conselhos tutelares; Produção de matérias e educativos, 

como suporte aos serviços; Realização e articulações com conselhos tutelares, 

ministérios público e com toda rede de garantia de direitos; Abordagem nas ruas, dos 

grupos vulneráveis: população de rua, famílias, crianças e adolescente entre outros; 

Realização de visitas domiciliares; Atendimento psicológico individual e em grupos de 

usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico social em casos de 

ameaças, ou violações de direitos individuas e coletivos; Monitoramento da presença 

de trabalho infantil, e das diversas formas de negligência, abuso e exploração, 

mediante abordagem em vias públicas e locais identificados pela existência de 

situações de risco. Desenvolver atividades inerentes à formação e a responsabilidade 

da profissão de Psicólogo; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no 

território; Programas Socioeducativos, e grupos locais.  Realização de 

encaminhamentos para serviços setoriais. Participação de reuniões sistemáticas no 

CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de 

fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; Realização de 

visitas domiciliares; 

Psicólogo (Saúde) 

Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, usando 

para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento, 

acompanhamento e/ou encaminhamento para outros especialidades; participar  da 

equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando 

integrar as ações desenvolvidas; planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 

acompanhar e avaliar as estratégias  de intervenção  psicossocial através de 

psicoterapia   em sessões grupais ou individualizados; atuar em pesquisa de 

psicologia, em relação á saúde, trabalho e educação. Entre outros aspectos; participar 

em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo parecer dentro da 

perspectiva de sua área de atuação; participar do programa de saúde mental, 

exercendo atividades comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar 

junto aos recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como 
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acompanhamento, treinamento e reciclando servidores, zelar por sua segurança e de 

terceiros, bem como a preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu 

ambiente de trabalho; participar efetivamente da política de saúde do município, 

através de programas implantados pela secretaria municipal de saúde. 

Professor e 

Pedagogo 

Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9.394/96; Possuir formação de 

educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;Demonstrar profissionalismo e comprometimento; 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; Seguir as 

diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, 

comprometendo-se em integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 

Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto 

político-pedagógico da Unidade Escolar; Executar o trabalho diário, de forma a se 

vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 

Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, 

de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação 

vigente; Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos 

prazos fixados; Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade 

indispensáveis a eficácia da ação educativa; Manter com os colegas o espírito de 

colaboração; Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de 

complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme a exigência dos 

diagnósticos de avaliação; Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções convocadas pela 

direção da escola ou pela secretaria municipal de educação; Cumprir e fazer cumprir 

os horários e calendário escolar; Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, 

tratando os alunos com dignidade; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda 

escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos 

alunos; Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a 

conservação dos bens materiais; Encaminhar aos serviços competentes os casos de 

indisciplina ocorridos, após sua própria advertência; Acompanhar o desenvolvimento 

de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação 

educacional; e Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes 

emanadas dos órgãos superiores e na legislação vigente. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS  
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

Língua Portuguesa 
Compreensão de textos – O verbo – Estrutura do período, da oração e da frase – Ortografia, 

acentuação e pontuação – Denotação e conotação – Fonologia – Classes Gramaticais – Formação de 

Palavras. 
 

Matemática 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas 

operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, 

ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente 

proporcional), razões e proporções; Juros Simples. 
 

Conhecimentos Gerais 
Fundamentos históricos e geográficos do município de Maravilha, do Estado de Santa Catarina, do 

Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o 

solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos e geográficos do Brasil, de 

Santa Catarina e do Município de Maravilha. Reportagens e análises publicados nos jornais edições 

impressas ou digitais, Diário Catarinense, Notícias do Dia, O Estado de São Paulo, Folha de São 

Paulo, O Globo e revistas Veja, Época e Isto é, publicadas de 16 de outubro de 2016 a 10 de 

novembro de 2018. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS 

CARGOS DE ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL  
 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Agente de 

Manutenção e 

Conservação 

Faxina, limpeza, arrumação e higiene em geral. Produtos, materiais, ferramentas e 

equipamentos de trabalho. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Ferramentas, utensílios e técnicas empregadas na varrição e limpeza de salas, 

pátios, ruas, cozinhas e áreas de alimentação. Ferramentas, utensílios e técnicas 

empregadas em pequenos reparos de alvenaria, carpintaria, hidráulica e 

eletricidade. Noções de mecânica para pequenos reparos de máquinas e motores. 

Noções de relações interpessoais. Ética profissional. Regras de comportamento no 

ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público.  

Auxiliar de 

Serviços Gerais  

Alta 

Complexidade 

Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de 

trabalho. Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para 

os trabalhos de limpeza e conservação (internos e externos) EPIs- Equipamentos 

de proteção individual, quais são, importância, quando devem ser usados. Riscos 

na utilização de elétrica. Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo. 

Equipamentos para a segurança e higiene. Limpeza dos diferentes espaços. 
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Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; limpeza de paredes, tetos, 

portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos. Noções de 

relações interpessoais. Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente 

de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público.  

Motorista de 

Veículos Leves e 

Pesados 

Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e suas atualizações 

por leis. Sistema nacional de trânsito. Regras gerais para circulação e conduta. 

Sobre os pedestres e condutores de veículos não motorizados. Conhecimentos 

sobre a educação para o trânsito.  Sinalização de trânsito. Veículos, registro e 

licenciamento de veículos. Da habilitação. Infrações administrativas e penais 

(crimes de trânsito). Penalidades, medidas administrativas e o processo 

administrativo. Anexos I e II do CTB. Resoluções do CONTRAN. Decretos. 

Mecânica Básica de Veículo. Sistemas do veículo. Motores, conhecimentos 

elementares do funcionamento, arrefecimento e lubrificação de motores. 

Transmissão. Comandos e instrumentos do painel. Freios: regulagem e revisão.  

Sistema elétrico e eletrônico de veículos. Sistema de direção e pneus. Verificação 

periódica do sistema de arrefecimento e troca de óleo. Segurança no trânsito. 

Direção defensiva e gerenciamento de riscos. Comportamento defensivo para 

evitar acidentes. Distância de segurança e atitudes para evitar colisões. Domínio de 

habilidades para superar condições adversas. Noções de Primeiros Socorros no 

Trânsito. Noções de cidadania, ética e convívio social. Regras de comportamento 

no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. 

Operador de 

Máquinas 

Segurança no Trânsito: Direção Defensiva e Gerenciamento de riscos. Cargas 

Perigosas. Condições adversas. Noções de Primeiros Socorros no Trânsito. 

Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e suas atualizações 

pelas novas leis sancionadas que o modificaram. Anexos I e II do CTB. Decretos. 

Resoluções do CONTRAN. Sinalização de Trânsito. Noções básicas de mecânica 

de veículos. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Avarias 

nos sistemas (funcionamento, arrefecimento, freios, combustão, eletricidade, etc.). 

Manutenção periódica. Verificações diárias. Controle 

quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. 

Instrumentos, controle e comandos. Procedimento de operações. Ajustes. 

Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Ética profissional. Regras de 

comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. 

Regras de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 

prática do dia-a-dia. 
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 

Língua Portuguesa 
Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores 

brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das 

origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O 

verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal 

e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – 

Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de linguagem: 

figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 
 

Matemática 
Proposições, valor-verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições 

compostas. Equivalências lógicas. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações 

arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Diagramas lógicos, tabelas e 

gráficos. Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. 

Representação na reta. Unidades de medida: distância, massa e tempo. Representação de pontos no 

plano cartesiano. Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau. Porcentagem e 

proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmética 

e geométrica. Juros. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e 

área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Medidas de comprimento, área, 

volume. Princípios de contagem e noção de probabilidade. 
 

Conhecimentos Gerais 
Fundamentos históricos e geográficos do município de Maravilha, do Estado de Santa Catarina, do 

Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o 

solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos e geográficos do Brasil, 

de Santa Catarina e do Município de Maravilha.  Lei orgânica do município de Maravilha. 

Reportagens e análises publicados nos jornais edições impressas ou digitais, Diário Catarinense, 

Notícias do Dia, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo e revistas Veja, Época e Isto 

é, publicadas de 16 de outubro de 2016 a 10 de novembro de 2018. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Agente 

Administrativo 

Lei Federal 4320/64 e Legislação complementar. Código Tributário Nacional e 

Municipal. Constituição Federal. Lei Federal 8666/93 e suas alterações. Lei nº 

10.520/02(pregão). Lei Complementar 101/00(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Direito Administrativo. Noções de Informática. Princípios básicos da 

Administração Pública. Atos administrativos. Emenda Constitucional 19 e 20. 

Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos 

e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, 
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autuação e tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; 

organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos 

órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem 

profissional, sigilo e postura; Formas de tratamento - Decretos - Organograma - 

Poderes Legislativo e Executivo Municipal - Constituição Federal Art. 6º a 11. 

Motorista de 

Transportes 

Coletivos 

Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e suas atualizações 

por leis. Sistema nacional de trânsito. Regras gerais para circulação e conduta. 

Sobre os pedestres e condutores de veículos não motorizados. Conhecimentos 

sobre a educação para o trânsito. Sinalização de trânsito. Veículos, registro e 

licenciamento de veículos. Da habilitação. Infrações administrativas e penais 

(crimes de trânsito). Penalidades, medidas administrativas e o processo 

administrativo. Legislação Específica sobre Transporte de Passageiros: Condução 

de veículos por motoristas profissionais. Lei nº 12.619/2012 (regulamenta a 

profissão de motorista). Anexos I e II do CTB. Resoluções do CONTRAN. 

Decretos. Mecânica Básica de Veículo. Sistemas do veículo. Motores, 

conhecimentos elementares do funcionamento, arrefecimento e lubrificação de 

motores. Transmissão. Comandos e instrumentos do painel. Freios: regulagem e 

revisão. Sistema elétrico e eletrônico de veículos. Sistema de direção e pneus. 

Verificação periódica do sistema de arrefecimento e troca de óleo. Segurança no 

trânsito. Direção defensiva e gerenciamento de riscos. Comportamento defensivo 

para evitar acidentes. Distância de segurança e atitudes para evitar colisões. 

Domínio de habilidades para superar condições adversas. Noções de Primeiros 

Socorros no Trânsito. Noções de cidadania, ética e convívio social. Regras de 

comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço 

público. Regras de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho. 

Professor de 

Música e Canto 

Artes musicais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na 

contemporaneidade; História geral das artes; história e ensino das artes no Brasil; 

Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto 

educacional no Brasil e no Mundo; Músicos Brasileiros; Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB; Constituição Federal, na parte referente a 

Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); Proposta Curricular de 

Santa Catarina, PCN’s, RECNEI.; História e Política Educacional; Técnicas 

Avaliativas; Metodologia de Ensino; Psicologia da Educação; Tendências 

pedagógicas. 

Técnico em 

Contabilidade 

CONTABILIDADE GERAL: Campos de atuação da contabilidade, definição, 

objetivos e finalidades da contabilidade. Usuários da informação contábil. O ciclo 

contábil. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Estática patrimonial 

(Balanço Patrimonial). Procedimentos contábeis básicos. Variações do patrimônio 

líquido. Aspectos fundamentais do ativo imobilizado. Aspectos legais e 

societários das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA: Lei do 

Orçamento - Disposições gerais. Contabilidade orçamentária e financeira. 

Contabilidade patrimonial e industrial. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 

04/05/2000. Importância dos princípios contábeis. Lei 4.320 de 17/03/1964. Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), n° 11.768 de 14/08/2008. Lei Orçamentária 

Anual (LOA) n° 11.647 de 24/03/2008. Análises, indicadores e indicativos 

contábeis. Inventário. Balanços e demonstração das variações patrimoniais. 

Tomadas de contas e prestações de contas. Controle interno. Controle externo. 
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ORÇAMENTO PÚBLICO: Sistema Tributário Nacional. Processo orçamentário. 

Orçamento na Constituição de 1988. Lei do Orçamento, Da proposta 

orçamentária, Da elaboração da Lei de Orçamento, Do Exercício Financeiro, Dos 

Créditos Adicionais, Da Execução do Orçamento. Conceitos orçamentários: 

Receita orçamentária e Despesa orçamentária. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Plano de contas da Administração Federal. Noções de Informática. 

CONTABILIDADE PUBLICA: Conceitos gerais; Campo de aplicação. Regimes 

contábeis. Técnicas de registro e de lançamentos contábeis. Plano de Contas. 

Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Demonstração das Variações 

Patrimoniais. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de Planejamento. 

Ciclo Orçamentário. Orçamento por Programas. Receita Pública: Conceito; 

Classificação; Estágios; Escrituração Contábil. Dívida Ativa. Despesa Pública: 

Conceito; Classificação; estágios, escrituração contábil. Restos a Pagar: 

Conceitos; Sistemática; Implicações após a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dívida Pública: Conceitos; Sistemáticas; Implicações após a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; 

Controle dos Adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e 

obrigações das Entidades Públicas. Variações Patrimoniais. Variações Ativas e 

Passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e Abertura; 

Vigência; Indicação e Especificação de recursos. Controle Interno: Conceitos; 

Objetivos; Implantação do Sistema de Controle Interno e metodologias existentes. 

Prestação de Contas: Demonstrativos exigidos e seu preenchimento; Prazos. 

Licitações: Modalidades; Conceitos Gerais; Limites; Processos e Procedimentos 

Licitatórios. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 (Lei da 

Transparência). 

Técnico em 

Enfermagem 

Fundamentos de Enfermagem: Noções básicas de saúde e doença, ações de 

enfermagem com relação à aferição de sinais vitais, realização de curativo, 

cuidado com a higiene, conforto e segurança ao paciente, preparo do paciente para 

exames, organização da unidade do paciente, administração de medicamentos por 

via oral, venosa, intramuscular, sub cutânea, ocular, nasal, retal, otológica. 

Biossegurança. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a 

pacientes portadores de afecção cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, 

renal, neurológica e hematológica. Assistência de enfermagem ao paciente 

cirúrgico no pré, trans e pósoperatório. Prevenção e controle de infecção 

hospitalar. Assistência de enfermagem a pacientes em situação de urgência. 

Enfermagem Materno- Infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 

vital (gestante, parturiente e puerpério), no parto normal e de risco e ao recém-

nascido normal e de risco. Assistência à criança nas fases de lactente, pré-escolar, 

escolar e adolescente no seu desenvolvimento. Enfermagem em Saúde Pública: 

Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, 

indicadores de saúde, atenção primária em saúde. Assistência de enfermagem na 

prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas e 

processo de reabilitação. Programa Nacional de Imunização. Programa de 

Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do Trabalhador. Enfermagem em Saúde 

Mental: Integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de 

atenção à saúde mental da criança e adultos. 

Técnico em Saúde 

Bucal 

Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos 

moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. 

Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação 
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gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia 

da dentição. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de 

contaminação de hepatite, HIV, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 

colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. 

Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. 

Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação 

do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. 

Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade 

pulpar. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas 

educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do 

equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos 

odontológicos. Constituição Federal. Legislação do SUS. Código de Ética. 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico). Questões 

relativas às atividades inerentes a função. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Língua Portuguesa 
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 

descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos 

vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 

reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 

processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência 

de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: 

figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação 

linguística: norma culta. 
 

Matemática 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas 

operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, 

ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente 

proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e 

Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância; 

Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, simplificação de 

expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequencias e 

Progressões; Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; 

Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, 

exponencial, logarítmica e trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo 

retângulo e triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; 

Polinômios e equações polinomiais. 
 

Conhecimentos Gerais 
Fundamentos históricos e geográficos do município de Maravilha, do Estado de Santa Catarina, do 

Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o 

solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos e geográficos do Brasil, de 

Santa Catarina e do Município de Maravilha.  Lei orgânica do município de Maravilha. Reportagens 

e análises publicados nos jornais edições impressas ou digitais, Diário Catarinense, Notícias do Dia, 

O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo e revistas Veja, Época e Isto é, publicadas de 

16 de outubro de 2016 a 10 de novembro de 2018. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Advogado CREAS 
DIREITO CIVIL: Lei de Introdução ao Código Civil; Código Civil - Parte Geral: 

das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, do domicílio civil, classificação de 
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bens, fato jurídico "stricto senso", ato jurídico, negócio jurídico, nulidade relativa 

e absoluta, atos ilícitos, prescrição e decadência; Código Civil - Parte Especial: 

das obrigações, modalidades e efeitos, obrigações decorrentes de atos ilícitos; dos 

contratos: disposições gerais; direito das coisas; posse e propriedade. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: conceito de direito administrativo, fontes do direito 

administrativo, princípios do direito administrativo. Atos administrativos: 

conceito, requisitos, efeitos, legalidade, mérito, atributos, nulidade, extinção, 

revogação, classificação, espécies, exteriorização, responsabilidade patrimonial da 

Administração por atos administrativos; licitação, contratos administrativos, poder 

de polícia, serviço público, servidores públicos, cargo/empregos públicos. Lei 

Orgânica do Município de Içara. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO 

TRABALHO: Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. Sujeitos da 

relação de emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. 

Sucessão de empregadores. Contrato de trabalho: definição. Diferenças entre 

contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, 

mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. Remuneração. 

Conceito. Distinção entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. 

Condições de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A Fazenda 

Pública perante a Justiça do Trabalho. 

Assistente Social 

A seguridade Social no contexto atual: gestão, financiamento e controle social. 

Cidadania: fundamentos teórico-históricos e desafios contemporâneos. Reforma 

do Estado: fundamentos, propostas e iniciativas governamentais de reforma 

administrativa. Mundo do trabalho: reestruturação produtiva e novas tecnologias 

de gerenciamento. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço 

Social. Aspectos gerais das atividades cotidianas do Assistente Social: 

planejamento, execução, supervisão, assessoria e coordenação e avaliação de 

programas sociais. 7. Instituições: saberes, estratégias e práticas. Família: 

mudanças societárias contemporâneas e Serviço Social. Políticas públicas e 

organização da prestação dos serviços sociais. Investigação e sistematização no 

trabalho profissional do assistente social. Interdisciplinaridade e trabalho em 

equipe. Ética e Serviço Social. 

Enfermeira – 

Saúde da Família 

Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva 

e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em 

enfermagem; sistematização da assistência em enfermagem; processo de cuidar 

em enfermagem clínica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 

adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de 

enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital 

(recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar 

em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem 

em emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental 

e psiquiatria; Enfermagem na assistência às doenças crônicas diabetes e 

hipertensão arterial. Dengue: prevenção e tratamento; administração e 

gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; 

biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro de material e 

esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. Organização 

dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
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Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do 

conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 

Médico  - Saúde 

da Família 

Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática 

clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia 

médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de 

Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Conhecimentos gerais sobre: 

prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); 

informações às famílias de paciente falecido; intercorrência na ausência do 

médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 

responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria nº 1886 de 18 

de dezembro de 1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; Programa de Saúde 

da Família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de trabalho em 

equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de 

atendimento, territorialização, visitas médicas domiciliares, tuberculose e 

dermatologia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação 

local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Serão consideradas as 

alterações da legislação até a data de publicação do edital. 

Médico 

Ginecologista 

Generalidades: Relação Médico-paciente-família. Ética em Ginecologia e 

Obstetrícia. Noções de Psicologia Clínica aplicada à Medicina. Temas específicos 

de Ginecologia: Conhecimento do ciclo menstrual normal e suas alterações: 

menarca (precoce e tardia); ciclos irregulares; amenorreia; dismenorreia; TPM; 

climatério; menopausa; Puberdade precoce. Anticoncepção. Terapia de Reposição 

hormonal. Diagnóstico e conduta nas Infecções vaginais. Diagnóstico e conduta 

na algia pélvica. Esterilidade- Identificação e propedêutica elementar. Distopias 

genitais- identificação. Diagnóstico e conduta nas infecções urinarias. Diagnóstico 

e conduta nas doenças sexualmente transmissíveis. Exames preventivos de câncer 

de mama e colo. Diagnóstico e conduta nas afecções benignas do ovário. 

Diagnóstico e conduta nas afecções benignas da mama. Diagnóstico nas afecções 

malignas ginecológicas: mama/colo; endométrio/ovário. Noções das disfunções 

sexuais. Temas específicos de Obstetrícia: Diagnóstico clínico e laboratorial do 

estado de gravidez. Modificações gravídicas gerais e locais e suas implicações 

clínicas. Alterações emocionais da gestante. Crescimento e desenvolvimento fetal 

normal. Desvios do crescimento fetal - Crescimento Fetal Restrito - Macrossomia. 

Assistência pré-natal: aspectos clínicos; sintomas mais comuns; evolução da 

gestação normal - seguimento de consultas; exames primordiais de pré-natal. 

Identificação de risco obstétrico. Caracterização da hipertensão e seu manejo. 

Conduta em gestante Rh negativo. Diagnóstico e conduta no abortamento evitável 

e inevitável. Diagnóstico e conduta na placenta de inserção baixa. Diagnóstico e 

conduta na mola hidatiforme. Diagnóstico e conduta no abortamento habitual. 

Diagnóstico e conduta nas alterações de líquido amniótico. Diagnóstico e conduta 

na rotura prematura pré termo de membranas ovulares. Diagnóstico e conduta na 

gestação pós data e na prematuridade. Diagnóstico e conduta nas gestações 

múltiplas. Ginecopatias e gravidez. Rastreamento e diagnóstico do diabetes 

gestacional. Rastreamento e diagnóstico de anemia na gravidez. Doenças 
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infecciosas na gestação: Rubéola, HIV, Lues, Toxoplasmose. Orientação para 

amamentação. Orientação sobre o preparo para o parto. Medicamentos na 

gravidez. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 

1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 

Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 

Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 

de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 

no âmbito do SUS. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. 

Política Nacional de Promoção de Saúde. 

Médico Pediatra 

Assistência ao recém-nascido de baixo peso. - Distúrbios metabólicos do recém-

nascido. - Distúrbios respiratórios do recém-nascido. - Icterícia neonatal. - 

Infecções neonatais. - Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia 

intracraniana, luxações e fraturas. - Triagem neonatal: erros inatos do 

metabolismo. - Aleitamento materno. - Avaliação do crescimento e do 

desenvolvimento normais. - Imunizações. - Nutrição do lactente, da criança e do 

adolescente. -Prevenção de trauma. - Anemias. - Asma brônquica. - Constipação. - 

Convulsão. - Desidratação e terapia de reidratação oral. - Diarreias. - Distúrbios 

nutricionais. - Doenças infectocontagiosas. - Transplantes em pediatria: princípios 

básicos e doação de órgãos. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas 

diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma 

Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). 

Monitor Social 

Alta 

Complexidade 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); 

PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS – Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); 

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 

– ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de 

Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; Política Nacional para a Inclusão 

Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); 

Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

Pedagogo 

Constituição Federal de 1988 - Artigos 205 a 214. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Ampliação 

do Ensino Fundamental. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Fundamentos da 

Educação; Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações 

socioeconômicas e politicas-culturais de educação. Educação e Direitos Humanos, 

Democracia e Cidadania. Inclusão educacional e respeito à diversidade. Lei no 

8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 10.639-2003 História e 

Cultura Afro Brasileira e Africana. Plano Nacional de Educação. Planejamento 

Educacional. As concepções de educação e suas repercussões na organização do 

trabalho pedagógico. Avaliação educacional: concepções e práticas avaliativas na 

educação infantil e no ensino fundamental. Gestão democrática. Base Nacional 

Comum Curricular. Concepções de currículo. Função social da escola. 

Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem. Princípios metodológicos – 
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concepção de alfabetização e letramento. Instrumento de acompanhamento da 

aprendizagem do aluno. Tecnologias da informação e comunicação na 

aprendizagem. 

Professor de 

Educação Física 

(Ação Social) e 

Professor de 

Educação Física 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. História da Educação Física 

no Brasil; Metodologia para ensino da Educação Física; Cultura Corporal; 

Emprego da Terminologia aplicada a Educação Física; Fisiologia do Exercício – 

Abordagem Neuromuscular. Estrutura e Funções Pulmonares; O Sistema 

Cardiovascular; Capacidade Funcional do Sistema Cardiovascular; Músculo 

Esquelético (estrutura e função). Treinamento desportivo e atividades Físicas. 

Psicólogo 20 e 40h 

e Psicólogo 

(Saúde) 

Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; 

Humanização em serviços de saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções do 

Conselho Federal de Psicologia; CRAS; Abordagens teóricas: cognitiva-

comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestalt-terapia, teoria sistêmica, 

humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologias. 

História da Psicologia; Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, 

pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo de aprendizagem segundo 

Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade, personalidade, humor, 

entre outros; Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A 

Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A Personalidade; Etiologia das 

Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; 

Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Sistema de RH: conceitos e 

objetivos, desenvolvimento organizacional; Recrutamento de RH: conceito e 

execução; etapas do processo de recrutamento, fontes de recrutamento, previsão 

de recursos humanos; Seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista 

de seleção, objetivos e tipos de entrevista; Testes de seleção: conceito e espécies; 

Treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, levantamento das 

necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do 

treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de 

avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de desempenho; Psicologia 

do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; Avaliações 

psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no 

trabalho. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis 

(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica 

(NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). 

Professor Anos 

Iniciais 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Competências e habilidades. 

Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões 
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humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos 

Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. 

Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, 

Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos 

Anos Iniciais. As etapas do processo de alfabetização. Diversidade textual – 

Produção – Direitos de aprendizagem - Avaliação. 

Professor de Artes 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. História e metodologia do 

ensino de Arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: legislação e 

prática. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e 

comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das 

linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da 

cultura regional, nacional e internacional. O currículo de arte no ensino 

fundamental. Folclore catarinense e nacional. Diversidade cultural no ensino de 

artes. 

Professor de 

Ciências 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Metodologia para o ensino 

de ciências. Seres vivos. Ecologia: Ecossistemas, Cadeia trófica, Fontes e fluxo de 

energia, Biosfera, Biomas, Poluição da água do ar e do solo, Destino de resíduos 

sólidos, Conservação. Desenvolvimento humano. Doenças sexualmente 

transmissíveis e métodos anticoncepcionais. 

Professor de 

Educação Especial 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Avaliação de aprendizagem. 

Didática e trabalho pedagógico. Fundamento de currículo. Perspectivas 

metodológicas. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. 

Interdisciplinaridade. Adequações curriculares. Alfabetização e letramento. 

Diversidade. Políticas públicas para a educação especial e educação inclusiva. 

Conceito de deficiências. Condutas típicas e altas habilidades. Tecnologias 

acessivas. 

Professor de 

Educação Infantil 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 



 

 

44 

Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000 
 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Avaliação da aprendizagem. 

Didática e trabalho pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas 

metodológicas. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Fundamentos 

de currículo. Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão educacional. 

Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Educação Infantil na 

perspectiva histórica; O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; A 

organização do tempo e do espaço na educação infantil; Princípios que 

fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões 

humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições de 

educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. Interação e 

Brincadeiras, Direitos de aprendizagem da Ed. Infantil (BNCC). 

Professor de 

Geografia 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Aspectos geográficos do 

Município de Pinhalzinho; Geografia de Santa Catarina; Geografia do Brasil; 

Geografia Mundial. Cartografia; Leitura de Paisagens; Relação Dinâmica entre 

Sociedade e Natureza; Meio Rural e Meio Urbano; Produção e Distribuição de 

Riquezas; População; Brasil – Diversidade Natural / Divisão Geoeconômica; 

Brasil – Diversidade Cultural segundo o IBGE; Brasil – Campos – Cidades. 

Espaços em transformação; Brasil – Regiões Geoeconômicas; Relações 

Econômicas do Brasil: Dinâmica Natural do Planeta Terra; Mundo Desenvolvido 

e Subdesenvolvido; A antiga e a Nova Ordem Mundial; A Globalização e os 

Avanços Tecnológicos e Científicos: Geopolítica – Conflitos Mundiais 

Contemporâneos. Temas Transversais. 

Professor de 

História 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. A Pré-História. As 

sociedades da antiguidade. Formação e superação do sistema feudal. As Cruzadas. 

A baixa Idade Média. A expansão marítima e a colonização da América. 

Náufragos, sacerdotes e desterrados: primeiros habitantes de Santa Catarina. 

Mercantilismo. Economia do Brasil Colônia. A Revolução cultural: 

Renascimento, Reforma Religiosa e Humanismo. A formação do Estado Moderno 

Europeu. Revolução Industrial. Iluminismo. Independência dos Estados Unidos. 

Revolução Francesa. Povoamento Vicentista do litoral catarinense. O processo de 

independência do Brasil. As lutas internas e externas do período monárquico 

brasileiro. Escravidão e resistência. Povoamento Açoriano. Imigração alemã, 

italiana e polonesa em Santa Catarina. Os conflitos mundiais do século 20. O 

holocausto judeu. O mundo pós segunda guerra mundial. 

Professor de Inglês 
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 
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concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. A importância do ensino de 

Língua Inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e 

abordagens de ensino de Língua Inglesa no Brasil. A língua como forma de 

interação. A língua numa perspectiva histórico cultural. Interdisciplinaridade. 

Recursos didático-pedagógicos. O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e 

escrever): o ensino da gramática. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. 

Interpretação de textos. Temas Transversais. Importante: As questões e as 

alternativas de respostas poderão ser formuladas na Língua Inglesa. 

Professor de 

Língua Portuguesa 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. A didática e a metodologia 

do ensino da Língua Portuguesa. Princípios de Linguística Geral. Concepções de 

linguagem. Variações linguísticas. Adequação textual: Informação X 

Argumentação. Coerência textual. Coesão textual. Leitura e Produção de textos. 

Tipologia textual. Gêneros do discurso. Concordância nominal / verbal. Regência 

nominal / verbal. Gramática e ensino da língua. Linguagem falada X linguagem 

escrita. Língua e interdisciplinaridade. Interpretação de textos. Temas 

Transversais. 

Professor de 

Matemática 

Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e 

processos. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e 

concepções pedagógicas da educação brasileira. O Sistema nacional de Ensino Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). PNE Lei 13.005/2014. Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica e Base Nacional Comum Curricular. Concepções de Matemática; 

Educação Matemática; Tendências Pedagógicas do Ensino da Matemática no 

Brasil. A didática e a metodologia do ensino da Matemática. A história da 

Matemática. Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três 

simples e composta, porcentagens e juros simples. Campos Numéricos: o sistema 

de numeração, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais 

(identificação, propriedades e operações), números decimais, potência de 10, 

cálculo com radicais. Campos algébricos: expressões algébricas, polinômios, 

produtos notáveis, fracionárias do 1º grau. Campos Geométricos: sistemas de 

medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações, ângulos 

complementares e suplementares opostos pelo vértice. Teorema de Tales. 

Teorema de Pitágoras. Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos 

convexos (triângulos e quadriláteros). Relações métricas no triângulo. Relações 

métricas de um triângulo qualquer. Circunferência. Tratamento de informação. 
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATOS PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

REQUERIMENTO 
Vaga para PNE e /ou Condição especial para realização de provas 

 

Eu ____________________________________________, portador do documento de identidade nº 

____________________, inscrito no CPF nº_______________________ residente e domiciliado na 

_______________________________, nº ________, Bairro ________________________, Cidade 

_____________________, Estado ________, CEP: _______________, inscrito no Processo 

Seletivo regido pelo Edital nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Maravilha, inscrição número 

_________________, para o cargo de _______________________________ requeiro a Vossa 

Senhoria: 
 

1 – (    ) Vaga para portadores de necessidades especiais.  
__________________________________________________________ 
CID n°: _______________  
Nome do Médico: __________________________________________  
 

 

Nestes termos.  
Pede deferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Maravilha (SC), _______ de ____________ de 2018. 
 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________________________ 

Nº de Inscrição: ______________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção de taxa 

de inscrição, no amparo da Lei Estadual nº 10.567/97 e suas alterações, juntando os documentos 

exigidos pelo Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, do Município de Maravilha (SC). 

 

 

Maravilha (SC), _______de ____________de 2018.  
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS  
 

 

Eu, _______________________________________, portador do RG ___________ e do CPF 

_________________ candidato ao cargo de ___________________________________________ 

venho protocolar os documentos abaixo listados, conforme preconização do Edital nº 001/2018: 

 

Documento 

Carga horária 

(Espaço reservado para 

a Comissão) 

Pontuação 

(Espaço reservado 

para a Comissão) 

Doutorado em  

 

  

Mestrado em  

 

  

Especialização em  

 

  

 

 

Maravilha (SC), em ____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


