
EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Dispõe  sobre  a  abertura  e  regras  do
Concurso  Público  do  Município  de
Agronômica - SC.

O Município de Agronômica, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal em exercícicio, o
Senhor Amarildo Josei Demarchi, no uso de suas atribuiços es legais, torna público que farai realizar
Concurso Público destinado ao provimento de cargos e empregos puiblicos dos quadros do Poder
Executivo, regido pelas disposiços es deste Edital e legislaças o vigente, especialmente o artigo 37 da
Constituiças o Federal, a Lei Orgainica do Municícipio, a Lei Complementar Municipal n° 01/1990, Lei
Complementar Municipal nº 14/2003 e Lei Complementar Municipal nº 51/2010 e respectivas
alteraços es,  cujas  inscriços es  estaras o  abertas  no  períciodo  compreendido  entre  26/02/2019  e
29/03/2019 por meio da rede mundial de computadores - internet.
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.  O concurso puiblico destina-se ao provimento das vagas existentes na data de sua abertura,
conforme quadro abaixo, e de formaças o de cadastro reserva para provimento das vagas que vierem
a surgir durante o prazo de validade do concurso.
1.1.1.  São  cargos  objeto  deste  concurso,  cujo  regime  jurídico  é  o  estatutário  (regime  jurídico
administrativo), determinado nas Leis Complementares nº 01/1990, 14/2003 e 51/2010:

Cód Cargos1 Vagas* Pré requisitos para posse Ch**
Vencimento

Básico (R$)***
Inscrição

(R$)
1 Agente Profissional CR Alfabetizado 40h R$ 1.990,89 R$ 40,00

2 Motorista 02 Ensino  Fundamental  Incompleto  e  CNH
categoria D 40h R$ 1.716,29 R$ 60,00

3 Operador de Trator CR Ensino  Fundamental  Incompleto  e  CNH
categoria C 40h R$ 1.990,89 R$ 60,00

4 Agente Comunitairio de Sauide Aearea 01 CR Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o Fiscalizador da Profissas o, se houver 40h R$ 1.300,23 R$ 60,00

5 Agente Comunitairio de Sauide Aearea 03 CR Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o Fiscalizador da Profissas o, se houver 40h R$ 1.300,23 R$ 60,00

6 Agente Comunitairio de Sauide Aearea 04 CR Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o Fiscalizador da Profissas o, se houver 40h R$ 1.300,23 R$ 60,00

7 Agente Comunitairio de Sauide Aearea 07 CR Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o Fiscalizador da Profissas o, se houver 40h R$ 1.300,23 R$ 60,00

8 Agente Comunitairio de Sauide Aearea 13 CR Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o Fiscalizador da Profissas o, se houver 40h R$ 1.300,23 R$ 60,00

9 Teicnico em Vigilaincia Sanitairia 01
Curso  de  Ensino  Meidio,  com  registro  no
Oeargas o  Fiscalizador  da  Profissas o,  se  houver;
possuir curso de gestas o de aços es baisicas em
vigilaincia sanitairia.

40h R$ 1.774,62 R$ 60,00

10 Agente de Controle Interno 01 Direito, administraças o, Cieincias Contaibeis ou
Economia. 40h R$ 3.295,19 R$ 120,00

11 Contador 01 Cieincias Contaibeis com registro 40h R$ 4.462,35 R$ 120,00

12 Meidico Clinico Geral 01
Certificado  de Conclusas o  de  Curso Superior
com  Registro  no  respectivo  Oeargas o
Fiscalizador da Profissas o.

40h R$ 13.103,84 R$ 120,00

13 Professor de Anos Iniciais (40h) CR
Superior  em Pedagogia  ou normal  superior
para atuar na Educaças o Infantil e seiries/anos
iniciais do Ensino Fundamental

40h R$ 2.970,44 R$ 120,00

14 Professor de Artes (20h) CR Superior  em  Disciplinas  Especícificas  do
curríciculo para atuar no Ensino Fundamental 20h R$ 1.485,22 R$ 120,00

15 Professor de Educaças o Infantil (20h) CR
Superior  em Pedagogia  ou normal  superior
para atuar na Educaças o Infantil e seiries/anos
iniciais do Ensino Fundamental

20h R$ 1.485,22 R$ 120,00

16 Professor de Educaças o Infantil (40h) CR
Superior  em Pedagogia  ou normal  superior
para atuar na Educaças o Infantil e seiries/anos
iniciais do Ensino Fundamental

40h R$ 2.970,44 R$ 120,00

 (*) Haverá formarão cadastro de reserva. (**) Carga horária Semanal. (***) Vencimentos em janeiro/2019. 

1.1.2. Os servidores seras o submetidos ao regime geral de prevideincia social.

1.2.  A aprovaças o no concurso puiblico nas o assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a
expectativa  de  ser  nomeado  segundo  as  vagas  existentes,  de  acordo  com  as  necessidades  da
Administraças o Municipal, respeitada a ordem de classificaças o e validade do certame.
1.2.1. O  candidato  nomeado  podera i ser  realocado  para  a  uiltima  posiças o  de  classificaças o  do
respectivo cargo/emprego, quando houver dois ou mais classificados, se nas o tomar posse no prazo
legal,  desde  que  requeira  formalmente  mediante  requerimento  protocolado  junto  a   Secretaria

1
 Leis Complementares n° 96/2014, 123/2018 e 129/2018; 51/2010 e 105/2016.
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Municipal de Administraças o atei o final do prazo da posse. O requerimento tem caraiter irrevogaivel
e somente poderai ser realizado na primeira nomeaças o.
1.3. As caracterícisticas gerais do cargo, quanto aos deveres, atribuiços es, lotaças o e outras atinentes a 
funças o, sas o as especificadas pela legislaças o municipal pertinente.
1.4. Os cargos poderas o sofrer alteraças o em virtude de nova legislaças o municipal, ao que se darai
publicidade, se ocorrer.
1.5. A unidade de lotaças o serai determinada pelo poder puiblico de acordo com sua necessidade.
1.5.1. As aireas de abrangeincia dos Agentes Comunitairios de Sauide sas o:

 ÁREA 01 –  Inícicio Na Divisa Do Municícipio De Agronoimica Com Rio Do Sul, Bairro Arnoldo Cani, Rua Progresso Atei Industria
Elber, Rua Juvenal Macaneiro Atei A Primeira Lombada. Final Atei Lombada Da Rua Xv De Novembro Na Resideincia Do Gentil
Cachoeira.

 ÁREA  03 –  Inicio  Rua  Hermenegildo  Claudino  Dos  Santos  Entrada  Da  Cidade  Ate i A  Resideincia  Norma  Ferrari  Na  Rua
Leopoldo Expedicionairio Leopoldo Venturi. 

 ÁREA 04 –  Inicio Rua Sete De Setembro Na Resideincia Lino Rosa Atei A Rua Jose Niquelatti. 
 ÁREA 07 –  Inícicio Da Resideincia Amarela Na Rua Sete De Setembro Atei Resideincia Jose Lino Krause, Bairro Mosquito E Valda

Mosquito. 
 ÁREA 13 - Inícicio Comunidade De Alto Areado Atei A Localidade De Quatro Lotes. 

1.6. A descriças o dos cargos e empregos com suas atribuiços es estas o consignadas de forma resumida
no  Anexo  I  desse  edital.  As  caracterícisticas  completas  dos  cargos esta i descrita  na  legislaças o
municipal.
1.7. A divulgaças o oficial de todas as etapas referente a este certame se darai em forma de Editais
publicados no Quadro Mural Oficial da Prefeitura (localizado na Rua 7 de Setembro, 215 Centro -
Agronoimica -  SC -  CEP  89.188-000) e  em  caraiter  informativo  nos  sites
http://www.  a  gron  o  mica.sc.gov.br/ e  http://actio.listaeditais.com.br/ .  O  presente  edital  de
abertura serai publicado na forma de extrato no jornal "Diairio Alto Vale" para amplo conhecimento
da populaças o.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscriças o do candidato implicarai o conhecimento e a taicita aceitaças o das normas e condiços es
estabelecidas neste Edital, em relaças o a s quais nas o poderai alegar desconhecimento.
2.2. O candidato, ao se inscrever, estarai declarando, sob as penas da lei, que apois a habilitaças o no
concurso e no ato da posse do cargo, ira i satisfazer todas as condiços es exigidas na legislaças o do
Municícipio  de  Agronoimica-SC para  o  exercícicio  do respectivo  cargo,  sob pena de eliminaças o  do
certame.
2.3. No ato da inscriças o não serão solicitados comprovantes do preenchimento de prei requisitos
para o exercícicio do cargo (item 2.2 deste edital), sendo obrigatoiria a sua comprovaças o quando da
convocaças o  para  ingresso  no  quadro  de  servidores  puiblicos  municipais,  sob  pena  de
desclassificaças o e eliminaças o da lista de aprovados do certame, ressalvada a possibilidade de opças o
prevista no item 1.2.1 deste edital.
2.4. As inscriços es ao concurso puiblico seras o realizadas por meio da rede mundial de computadores
(internet), no períciodo compreendido entre 10:00 horas do dia 26/02/2019 e 23:59 horas do dia
29/03/2019 (horairio de Brasícilia). 
2.4.1. Para  inscrever-se,  o  candidato  devera i acessar  o  endereço  eletroinico
http://actio.listaeditais.com.br/ durante o períciodo das inscriços es e efetuar sua inscriças o conforme
os procedimentos estabelecidos a seguir: 
Para  os  candidatos  já  cadastrados  no  site:  Apois  localizar  e  clicar  no  Concurso  Puiblico  o
candidato deverai clicar no botas o eRealizar Inscriças oS. Serai redirecionado para a airea do candidato.
Inserir CPF e clicar em eValidar meu CPFS. Digitar a Senha pessoal e pressionar eEntrar no sistemaS.
Ler e declarar a Leitura dos termos e clicar em eConcordoS. Selecionar o cargo desejado e clicar em
eProsseguirS. Confirme a Inscriças o clicando em eSIMS. Confira os dados exibidos, responda os dados
adicionais  e  clique em eConfirmarS.  Exibira i dois  botos es:  um para imprimir o eComprovante  de
Inscriças oS e outro para imprimir o eBoleto BancairioS. O candidato deverai imprimir o boleto e pagar
na rede bancairia atei o dia do vencimento. 
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Observaças o: Caso o candidato nas o lembre sua senha, basta clicar em eEsqueci minha SenhaS apois ter validado o CPF e
seguir os passos na tela.  A senha sera i enviada para o e-mail cadastrado. O candidato que nas o conseguir efetuar sua
inscriças o deverai enviar e-mail para actio@actio.srv.br que no prazo maiximo de 24 horas buscaremos solucionar. 

Para os candidatos que NÃO estão cadastrados no site:  Apois localizar e clicar no Concurso
Puiblico o candidato deverai clicar no botas o eRealizar Inscriças oS. Serai redirecionado para a airea do
candidato. Inserir CPF e clicar em eValidar meu CPFS. Preencher os dados pessoais solicitados e
pressionar  eSalvar  Cadastro  e  Prosseguir".  Ler  e  declarar  a  Leitura  dos  termos  e  clicar  em
eConcordoS. Selecionar o cargo desejado e clicar em eProsseguirS. Confirme a Inscriças o clicando em
eSIMS. Confira os dados exibidos, responda os dados adicionais e clique em eConfirmarS. Exibirai
dois  botos es:  um para imprimir o eComprovante  de Inscriças oS  e  outro para imprimir o eBoleto
BancairioS. O candidato deverai imprimir o boleto e pagar na rede bancairia atei o dia do vencimento. 
Observaças o: Caso o candidato nas o lembre sua senha, basta clicar em eEsqueci minha SenhaS apois ter validado o CPF e
seguir os passos na tela.  A senha sera i enviada para o email cadastrado.  O candidato que nas o  conseguir efetuar sua
inscriças o deverai enviar e-mail para actio@actio.srv.br que no prazo maiximo de 24 horas buscaremos solucionar.  
2.4.1.1. Transmitidos  os  dados  pela  Internet  estara i concluícido  o  requerimento  de  inscriças o
restando apenas  efetuar  o pagamento.  A inscriças o  do  candidato implicara i o  conhecimento e  a
aceitaças o das normas e condiços es estabelecidas neste Edital, em relaças o a s quais nas o poderai alegar
desconhecimento.  Objetivando  evitar  oinus  desnecessairio,  o  candidato  devera i orientar-se  no
sentido de recolher o valor de inscriças o somente apois tomar conhecimento de todos os requisitos e
condiços es exigidos para o concurso puiblico. 
2.4.1.2. Efetuar o pagamento da importaincia referente a  inscriças o por meio de boleto bancairio, a
tícitulo  de  ressarcimento  de  despesas  com  material  e  serviços,  de  acordo  com  as  instruços es
constantes no endereço eletroinico da paigina de inscriços es, atei a data limite em 01/04/2019. 
2.4.1.3. O  boleto  bancairio,  disponícivel  no  endereço  eletroinico  http://actio.listaeditais.com.br/,
deverai ser impresso para o pagamento do valor da inscriças o, em qualquer banco do sistema de
compensaças o bancairia. 
2.4.1.4. O pagamento do valor da inscriças o deverai ser efetuado por meio do boleto bancairio, em
conformidade com as normas do sistema financeiro. 
2.4.1.5. Em  caso  de  feriado  ou  evento  que  acarrete  o  fechamento  de  ageincias  bancairias  na
localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverai ser pago antecipadamente. 
2.4.1.6. A empresa organizadora do certame e a administraças o municipal de Agronoimica nas o se
responsabilizam por  solicitaços es  de  inscriças o  nas o  recebidas  por  motivo de  ordem teicnica  dos
computadores, falhas de comunicaças o, congestionamento das linhas de comunicaças o, bem como
outros fatores de ordem teicnica que impossibilitem a transfereincia de dados.
2.4.2. O candidato poderai realizar apenas uma inscriças o para o cargo.
2.5. Nas o serai aceito pedido de devoluças o do valor da inscriças o, ainda que superior ou efetuado em
duplicidade.
2.6. O descumprimento das instruços es para inscriças o implicarai a nas o efetivaças o da inscriças o.
2.6.1. A  inscriças o  somente  sera i confirmada  apois  a  comprovaças o  do  pagamento  do  valor  da
inscriças o.  Guarde  seu  comprovante  de  pagamento,  ele  e i o  uinico  documento  vailido  para
comprovaças o do pagamento. 
2.6.2. Sera i cancelada  a  inscriças o  com  pagamento  efetuado  por  um  valor  menor  do  que  o
estabelecido e a solicitaças o de inscriças o cujo pagamento for efetuado apois a data de encerramento
das inscriços es. 
2.7. Ao inscrever-se,  o  candidato  devera i indicar no Formulairio  de  Inscriças o  a  opças o  de cargo,
conforme quadro constante do item 1.1.1 deste Edital.
2.8. E ea recomendado ao candidato  observar  atentamente as  informaços es  sobre  a aplicaças o  das
provas, uma vez que soi poderai concorrer a um cargo.
2.9. O candidato que efetivar mais de uma inscriças o tera i confirmada apenas a uiltima, sendo as
demais canceladas. Nas o sendo possícivel identificar a uiltima inscriças o efetivada, todas poderas o ser
canceladas.
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2.10. Ao  candidato  e i atribuícida  total  responsabilidade  pelo  correto  preenchimento  do
Requerimento de Inscriças o e pagamento.
2.11. As informaços es prestadas no Requerimento de Inscriças o sas o de inteira responsabilidade do
candidato,  reservando-se  a   empresa  organizadora  do  concurso  e  a   administraças o  municipal  o
direito de excluir do Concurso Puiblico aquele que nas o preencher o documento oficial de forma
completa e correta e/ou fornecer dados inverícidicos ou falsos.
2.12. Efetivada a inscriças o nas o seras o aceitos pedidos para alteraças o da opças o de cargo, bem como
nas o haverai, em hipoitese alguma, devoluças o da importaincia paga. Considera-se inscriças o efetivada
aquela devidamente paga, de acordo com o estabelecido no subitem 2.4.1.2. 

2.13. Nas o seras o aceitas inscriços es por depoisito em caixa eletroinico,  via postal,  fac-sícimile (fax),
transfereincia  ou  depoisito  em  conta  corrente,  DOC,  ordem  de  pagamento,  condicionais  e/ou
extemporaineas ou por qualquer outra via que nas o as especificadas neste Edital.
2.14. Verificado,  a  qualquer  tempo,  o  recebimento  de  inscriças o  que  nas o  atenda  a  todos  os
requisitos fixados, serai ela cancelada.
2.15. Nas o  seras o  aceitas  as  solicitaços es  de  inscriças o  que  nas o  atenderem  rigorosamente  ao
estabelecido neste Edital.
2.16. A administraças o municipal e a empresa executora do certame eximem-se das despesas com
viagens e estada dos candidatos para prestar as provas ou realizar qualquer outro ato inerente ao
concurso puiblico.
2.17.  O candidato  sem deficieincia que necessitar de condiças o especial para realizaças o da prova
deverai solicitai-la ate i 27/03/2019,  pessoalmente na Prefeitura Municipal de Agronoimica ou via
Sedex (A  Comissas o de Concurso Puiblico –  Assunto: Condiças o especial para realizar a prova - Rua 7
de Setembro, 215 Centro - Agronoimica - SC - CEP 89.188-000).

2.17.1. O  candidato  devera i encaminhar,  anexo  a   sua  solicitaças o  de  condiças o  especial  para
realizaças o da prova,  Laudo Meidico atualizado emitido a menos de 30 (trinta) dias (original ou
coipia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado.

2.17.2. O candidato que nas o o fizer atei o dia 27/03/2019, seja qual for o motivo alegado, poderai
nas o ter a condiças o especial atendida.

2.17.3. O  atendimento  a s  condiços es  solicitadas  ficara i sujeito  a   anailise  de  viabilidade  e
razoabilidade do pedido.
2.18. A lactante que necessitar amamentar durante a realizaças o das provas poderai fazei-lo em sala
reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, para adoças o
das provideincias necessairias.
2.18.1. A lactante deverai encaminhar sua solicitaças o via e-mail actio@actio.srv.br, com o assunto
Concurso Agronoimica-Lactante, atei 27/03/2019, informando a necessidade de amamentar.
2.18.2. No dia da prova, a criança deverai ser acompanhada de adulto responsaivel por sua guarda
(familiar ou terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.
2.18.3. Nas o haverai compensaças o do tempo de amamentaças o em favor da candidata.
2.18.4. Nos horairios previstos para amamentaças o a lactante poderai ausentar-se temporariamente
da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
2.18.5. Na sala reservada para amamentaças o ficaras o somente a lactante, a criança e a fiscal, sendo
vedada a permaneincia de babais ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de
amizade com a candidata.
2.19.  Findo o prazo de inscriços es sera i divulgado o edital das inscriços es deferidas e indeferidas
contendo  nome,  cargo  e  nuimero  de  inscriças o  de  cada  candidato,  no  Quadro  Mural  Oficial  da
Prefeitura,  no  site  http://www.agronomica.sc.gov.br/ e  http://actio.listaeditais.com.br/,  em
03/04/2019 a  partir  das  18:00h.  QUEM  NÃO  TIVER  SEU  NOME  INSERIDO  NA  LISTA,  NÃO
PODERÁ REALIZAR QUALQUER PROVA. 
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2.19.1. Discordando dos dados relativos a  sua inscriças o, constante do edital de que trata item 2.19,
o  candidato  tera i o  prazo  improrrogaivel  de  03  (treis)  dias  uiteis  para  impugnai-lo  (de  04  a
08/04/2019), atraveis do sícitio da empresa Actio Assessoria –  http://actio.listaeditais.com.br/. Na
contagem dos prazos estabelecidos neste Edital,  excluir-se-a i o  dia do inícicio e incluir-se-a i o do
vencimento.
2.19.2.  Apois a apreciaças o de eventuais recursos quanto a s inscriços es, no dia  10/04/2019, serai
divulgado no site no Quadro Mural Oficial da Prefeitura, no site http://www.agronomica.sc.gov.br/
e  http://actio.listaeditais.com.br/ o edital  de homologaças o  das inscriços es.  SOMENTE ESTARÃO
APTOS A REALIZAR A PROVA OS CANDIDATOS CONSTANTES DA REFERIDA HOMOLOGAÇÃO. 
2.20. A qualquer tempo, poder-se-ai anular a inscriças o, prova ou nomeaças o do candidato, eliminar
do certame candidato que se portar de maneira inconveniente e/ou incompatícivel com o regular
desenvolvimento  do  certame  ou  que  sejam  identificadas  falsidades  de  declaraços es  ou
irregularidades nas provas, documentos ou quaisquer outros atos inerentes ao certame.

3. DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE INSCRIÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. A s pessoas portadoras de deficieincia que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe sas o
facultadas no inciso VIII,  do artigo 37 da Constituiças o Federal e no artigo 97, inciso VIII da Lei
Orgainica  Municipal  de  Agronoimica,  devem  indicar  sua  intenção  no  momento  do
preenchimento  do  requerimento  de  inscrição  marcando  o  campo  proiprio  e  descrevendo
resumidamente  o  tipo  de  deficieincia,  e  enviar  a  documentaças o  pertinente  pelos  correios  ou
entregar na prefeitura, impreterivelmente atei o dia 27/03/2019, sendo-lhes assegurado o direito
da inscriças o para os cargos em disputa, cujas atribuiços es sejam compatíciveis com a deficieincia de
que sas o portadoras. 

3.1.1. Os documentos referidos no item 3.1 deveras o ser protocolados na Prefeitura de Agronoimica
junto a Comissas o de Concurso na Rua 7 de Setembro, 215 –  Centro - Agronoimica - SC - CEP 89.188-
000 ou serem remetidos via Sedex, atraveis dos correios para o mesmo endereço, contendo na parte
externa do envelope os seguintes dados: A  Comissas o de Concurso Puiblico –  Assunto: Inscriças o de
Portador de Deficieincia - na Rua 7 de Setembro, 215 –  Centro - Agronoimica - SC - CEP 89.188-000.

a) Quando o envio via ocorrer via SEDEX, o prazo serai contado em face da data de postagem.

3.2.  O candidato portador de deficieincia concorrerai a s vagas existentes, que vierem a surgir ou
forem criadas no prazo de validade do Concurso, por opças o de cargo, sendo reservado o percentual
de  5% (cinco por  cento) das  vagas,  conforme previsto  no  artigo  37,  §  1º  do Decreto  Federal
3.298/98.
3.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficieincia aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
3.4. As  pessoas  portadoras  de  deficieincia,  resguardadas  as  condiços es  especiais  previstas  na
legislaças o, participaras o do concurso em igualdade de condiços es com os demais candidatos, no que
se refere ao conteuido das provas, a  avaliaças o e aos criteirios de aprovaças o, ao dia, horairio e local de
aplicaças o das provas, e a  nota mícinima exigida para todos os demais candidatos. 
3.5. O candidato que se declarar, quando da inscriças o, ser portador de deficieincia, a especificarai no
requerimento  de  inscriças o,  devendo  anexar  Laudo  Médico  original,  ou  cópia  autenticada,
expedido  e  assinado por  médico  regularmente  inscrito  no  CRM (cujo  nome e  nuimero  de
registro no CRM devem estar legíciveis) no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término
das inscrições, atestando a espeicie e o grau ou nícivel de deficieincia (apresentar exames indicando
os  ícindices  pertinentes  para  deficieincia  auditiva  e  visual),  com  expressa  refereincia  ao  coidigo
correspondente da Classificaças o Internacional de Doença –  CID, bem como a provaivel causa da
deficieincia, inclusive para assegurar previsas o de adaptaças o da sua prova, informando, tambeim, o
seu nome, documento de identidade (RG), nuimero do CPF e opças o de cargo.
3.6. O candidato que tiver sua inscriças o deferida como portador de deficieincia, uma vez aprovado
no concurso,  quando convocado,  devera i submeter-se  a  exames e avaliaças o  a  ser  realizada por
profissionais  da  Prefeitura  Municipal  de  Agronoimica  -  SC,  ou  por  esta  indicado,  objetivando
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comprovar a existeincia da deficieincia declarada na inscriças o e verificar se o exercícicio das funços es
inerentes ao cargo ei compatícivel com a deficieincia apresentada.
3.6.1. Verificada a incompatibilidade entre a deficieincia e  as atribuiços es  do cargo postulado,  a
inexisteincia de deficieincia ou a existeincia desta em grau ou condiças o em que a legislaças o nas o
autorize o seu reconhecimento para fins de ingresso diferenciado no serviço puiblico, o candidato
perderai sua condiças o de portador de deficieincia e se submeterai inteiramente a s regras aplicaiveis
aos candidatos em geral.
3.6.2. A qualquer momento em que constada a falsidade dolosa de declaraços es ou outros atos o
candidato serai eliminado do certame.
3.7.  Os  candidatos  que  necessitem  de  condiços es  especiais  para  realizaças o  da  prova  deveras o
requerei-las na forma do item 2.17. O atendimento a s condiços es solicitadas ficarai sujeito a  anailise
de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.8. O laudo meidico apresentado tera i validade somente para este Concurso Puiblico e nas o serai
devolvido.

4. DAS PROVAS
4.1.  O concurso contara i com  provas escritas para todos os cargos (item 4.5), provas práticas
para os cargos de Motorista e Operador de Trator (item 4.6) e avaliação de títulos para os cargos
de Professor (item 4.7).

4.2. As datas definitivas para realizaças o das provas seras o divulgadas em editais e/ou comunicados
por meio dos sícitios eletroinicos indicados no item 1.7. 
4.3. Nas o haverai segunda chamada ou repetiças o de provas.

4.5. Das Provas Escritas:
4.5.1. A prova escrita para todos os cargos será realizada em estabelecimentos de ensino
localizados no Município de Agronômica – SC e contará com questões objetivas, de múltipla
escolha,  contendo  04 (quatro) alternativas  das quais  apenas uma será  a resposta  certa,
conforme os quadros a seguir.

4.5.1.1. Para todos os cargos, exceto professor:
Disciplina Quantitativo de questos es Valor de cada acerto Nota maixima

Lícingua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especícificos

8
12
20

0,25 10,00

4.5.1.2. Para os cargos de professor:
Disciplina Quantitativo de questos es Valor de cada acerto Nota maixima

Lícingua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especícificos

8
12
20

0,20 8,00

4.5.2. As  provas seras o realizadas na data provável de 28/04/2019, salvo a ocorreincia de fatos
supervenientes de modo a impossibilitar a realizaças o nesta data ou se houver nuimero de inscritos
superior a  capacidade dos locais de prova, caso em que poderai ser designada mais de um períciodo
na mesma data ou atei mais de uma data para a realizaças o das mesmas. 
4.5.2.1.  Os locais e endereços definitivos de realizaças o das provas seras o divulgados quando da
homologaças o da listagem de inscritos. 
4.5.2.2. O fechamento dos portões se dará às 08horas e 15 min (oito horas e quinze minutos) e
na sequeincia serai dado inícicio aos trabalhos de aplicaças o das provas, salvo se houver necessidade
de realizaças o das provas em dois turnos devido ao nuimero de inscritos superar a capacidade dos
locais.
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4.5.2.3.  Na hipoitese de se realizarem provas no períciodo vespertino, o fechamento dos portos es se
darai a s 14:00h (quatorze horas), para as provas deste períciodo.
4.5.2.4.  Os  candidatos deverão estar presentes 30 (trinta) minutos antes do horairio indicado
para fechamento dos portos es, para identificaças o, munidos da ficha de inscriças o (acompanhada do
comprovante do pagamento da inscriças o), documento de identidade pessoal com foto e caneta
esferográfica de tinta preta ou azul.  Nas o  sera i admitida a entrada e realizaças o  da  prova por
candidatos que nas o apresentarem documento de identidade pessoal com foto.
4.5.2.5. APÓS  O FECHAMENTO  DOS  PORTÕES  NÃO  SERÁ  PERMITIDO  A  ENTRADA  NO
RECINTO DE PROVAS DE NENHUM CANDIDATO.
4.5.2.6. A prova escrita constituir-se-ai de questos es elaboradas a partir dos programas constantes
do Anexo II do presente edital. 
4.5.3. O  tempo  de  duraças o  da  prova  escrita  e i de  03:30h  (treis horas  e  trinta  minutos)
compreendendo a sua resoluças o e o preenchimento da folha de respostas. 
4.5.4.  O candidato somente podera i retirar-se da sala apois  transcorrido 01:00h (uma hora) do
inícicio da prova.
4.5.5. No ato da realizaças o da prova escrita objetiva seras o fornecidos o Caderno de Questos es e a
Folha de Respostas. Esta, prei-identificada com os dados do candidato para aposiças o da assinatura
no campo proiprio e transcrição das respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4.5.6.  Na prova escrita objetiva o candidato deverai assinalar as respostas na Folha de Respostas
personalizada, que serai o uinico documento vailido para a correças o da prova. O preenchimento da
Folha  de  Respostas  sera i de  inteira  responsabilidade  do  candidato  que  devera i proceder  em
conformidade com as instruços es especícificas contidas na capa do Caderno de Questos es e na proipria
Folha de Respostas. Em hipoitese alguma haverai substituiças o da Folha de Respostas por erro do
candidato.
4.5.7. Nas o deverai ser feita nenhuma marca fora do campo reservado a s respostas ou a  assinatura,
pois  qualquer  marca  podera i ser  lida  pelas  leitoras  oiticas,  prejudicando  o  desempenho  do
candidato.
4.5.8. Os prejuícizos advindos de marcaços es feitas incorretamente na Folha de Respostas seras o de
inteira responsabilidade do candidato.
4.5.9. O candidato deverai preencher os alveiolos, na Folha de Respostas, com caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, conforme modelo abaixo (exemplo):

61 A C D

62 A B C

4.5.10. Nas o seras o computadas questos es nas o assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura, ainda que legíciveis.
4.5.11. Durante  a  realizaças o  da  prova,  nas o  sera i permitida  nenhuma  espeicie  de  consulta  ou
comunicaças o  entre  os  candidatos,  nem a  utilizaças o  de  livros,  coidigos,  manuais,  impressos  ou
quaisquer anotaços es,  bem como qualquer aparelho ou equipamento,  seja mecainico,  eleitrico ou
eletroinico.
4.5.11.1. Durante a realizaças o da prova, nas o serai permitida a utilizaças o de nenhum tipo de reloigio
ou oiculos de proteças o solar. O fiscal de provas anotarai em local visícivel a todos, a cada 30 minutos, a
indicaças o do tempo de prova decorrido. Nos uiltimos trinta minutos essa anotaças o serai lançada a
cada 10 minutos.
4.5.12. O candidato deverai conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em
especial  seu nome, nuimero de inscriças o e opças o de cargo,  bem como os dados do Caderno de
Questos es.
4.5.12.1. O  candidato  nas o  podera i alegar  erro,  omissas o,  falha  ou  inconsisteincia  da  Folha  de
Respostas ou Caderno de Provas apois iniciar a resoluças o das questos es.
4.5.13. Motivarai a eliminaças o do candidato do concurso puiblico, sem prejuícizo das sanços es penais
cabíciveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras
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normas relativas ao concurso,  aos comunicados,  a s instruços es ao candidato e/ou a s instruços es
constantes das provas, bem como o comportamento incorreto e/ou incompatícivel ou o tratamento
grosseiro ou descorteis a qualquer pessoa envolvida na aplicaças o das provas.
4.5.14.  Podera i ainda ser excluícido do Concurso Puiblico o candidato que, em qualquer uma das
provas, aleim das demais hipoiteses previstas neste Edital:
a) apresentar-se apois o horairio estabelecido, nas o sendo admitida qualquer toleraincia;
b) nas o comparecer a s provas, seja qual for o motivo alegado;
c) nas o apresentar documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do inícicio das provas;
f) fizer anotaças o de informaços es relativas a s suas respostas no comprovante de inscriças o ou em
qualquer outro meio, que nas o o autorizado no edital ou suas instruços es.
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas ou o Caderno de Questos es ou outros
materiais nas o permitidos, sem autorizaças o, ou em desacordo com as normas desse edital;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mas o de meios ilícicitos para a execuças o das provas;
j) nas o devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicaças o com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotaças o ou
impresso nas o permitidos ou qualquer equipamento ou aparelho eleitrico ou eletroinico;
l) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletroinico ou de comunicaças o (bip, telefone
celular,  reloigios  digitais,  walkman,  agenda  eletroinica,  notebook,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphones ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido
ou incompatícivel.
4.5.15. O candidato que estiver portando equipamento eletroinico como os indicados nas alícineas
ekS e elS deverai desligar o aparelho antes do inícicio das provas, e acondicionar na forma descrita do
item 4.5.16.
4.5.16. Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, boneis, chapeius,
gorros ou similares,  equipamentos eletroinicos como os indicados nas alícineas ekS  e  elS  do item
4.5.14, deveras o ser deixados pelo candidato em local indicado pelos fiscais,  antes do inícicio das
provas.
4.5.17.  Os pertences pessoais seras o acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de
prova, onde deveras o permanecer durante todo o períciodo de permaneincia dos candidatos no local.
Os organizadores do certame  não se  responsabilizam por  perda ou extravio de  documentos,
objetos ou equipamentos eletroinicos ocorrido no local de realizaças o das provas ou fora deles, nem
por danos neles causados,  recomendando por isso,  levar para a sala de provas tão somente
documento de identificaças o, comprovante de inscriças o canetas azul ou preta.
4.5.18. Os aparelhos eletroinicos deveras o permanecer desligados e nas o poderas o ser manuseados
atei a saícida do candidato do local de realizaças o das provas.
4.5.19. Quando, apois a prova, for constatado, por meio eletroinico, estatícistico, visual, grafoloigico ou
por investigaças o policial, ter o candidato utilizado processos ilícicitos, sua prova serai anulada e ele
serai automaticamente eliminado do concurso puiblico.
4.5.20. Em  hipoitese  nenhuma  sera i realizada  qualquer  prova  fora  do  local,  data  e  horairio
determinados.
4.5.21. Nas o  haverai,  por qualquer motivo,  prorrogaças o do tempo previsto para a aplicaças o  das
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas.
4.5.22. Os candidatos, apois concluícirem suas provas e antes de deixar o recinto, deverão entregar
a folha de respostas.  A folha de respostas e i o uinico meio haibil para correças o e na sua falta o
candidato terai pontuaças o zero.
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4.5.23. Ao finalizar sua prova o candidato poderai levar consigo apenas o rascunho para anotaças o
das respostas fornecido pela organizaças o do concurso e o caderno de provas.
4.5.24. Apois  concluir  a  prova e observado o item 4.5.4,  o candidato deverai,  obrigatoriamente,
deixar o recinto de provas sob pena de eliminaças o do certame.

4.6. Das Provas Práticas:
4.6.1. As provas praiticas para os cargos de Motorista e Operador de Trator seras o realizadas na
data provaivel de 19/05/2019. Data a ser confirmada por ocasias o da divulgaças o dos resultados da
prova escrita. 

4.6.1.1. Os candidatos habilitados na forma do item 4.6.2 deveras o comparecer ao local e horairios
indicados  no  edital  de  divulgaças o  dos  resultados  da  prova  escrita  onde  permaneceras o  ate i o
momento de realizaças o da sua prova. 

4.6.2.  Estaras o aptos a realizar a prova praitica os candidatos aprovados na prova escrita (item
5.1.1),  ou  seja,  que  obtiverem  nota  igual  ou  superior  a  5,00  (cinco) e  desde  que  estejam
classificados atei a 20ª (vigeisima) posiças o.

4.6.2.1. Todos os candidatos eventualmente empatados na nota final da prova escrita, classificados
na 20ª posiças o estaras o aptos a  realizaças o da prova praitica observado o disposto no item 4.6.2.

4.6.3. Os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de  Trator somente poderas o realizar a
prova  praitica  mediante  a  apresentaças o  da  carteira  nacional  de  habilitaças o  (CNH),  vailida,  na
categoria mícinima D para o cargo de Motorista e categoria mícinima C para o cargo de Operador de
Maiquinas.

4.6.4. A  Prova  Praitica  sera i aplicada  individualmente  e/ou  em  grupo  conforme  regrado  e
especificado para  cada  cargo no  Anexo  III  a  este  Edital.  A  avaliaças o  da  Prova  Praitica  far-se-ai
mediante o lançamento dos pontos obtidos em folha individual,  em funças o do desempenho do
candidato em na realizaças o de tarefas inerentes a s atribuiços es do cargo que concorre. 

4.6.4.1. A nota da prova praitica serai atribuícida numa escala de 0,0(zero) a 10,0(dez), de modo que
o candidato que executar a tarefa de modo perfeito, sem falhas, obterai nota 10,0. 

4.6.5. A execuças o das provas com emprego de aparelhos, veíciculos ou maiquinas, a Comissas o de
aplicaças o  e  fiscalizaças o  podera i determinar  a  imediata  exclusas o  do  candidato,  desde  que  este
demonstre  nas o  possuir  a  necessairia  capacidade  para  a  utilizaças o  e  manuseio  dos  mesmos,
demonstrando risco de danificai-los ou causar prejuícizos a terceiros ou ainda colocar em risco sua
proipria integridade ou de terceiros. Neste caso o candidato serai considerado Reprovado com nota
zero e eliminado do Concurso.

4.6.6.   O candidato somente poderá realizar a prova prática após assinar declaração/termo
de  compromisso afirmando  possuir  conhecimento  teicnico  para  realizaças o  das  atividades
inerentes ao cargo, assumindo os riscos por eventuais falhas, acidentes ou incidentes provocados.

4.6.7. Apois  a  realizaças o  do  teste  o  candidato  deixara i o  local  e  nas o  tera i mais  contato  com os
candidatos que aguardam a sua realizaças o.

4.6.8. O candidato deverai levar consigo todos os equipamentos de proteças o e segurança que julgar
necessairio a  realizaças o das provas, aleim de estar devidamente trajado.

4.6.9. Aplicam-se tambeim a s provas praiticas, no que couber, o disposto nos itens 4.5.11 e 4.5.13 a
4.5.21.
4.6.10. A Comissas o organizadora poderai optar em filmar a realizaças o das provas praiticas.

4.7. Da Avaliação de Títulos:
4.7.1. A avaliaças o de tícitulos para os cargos de Professor consiste na apresentaças o de certificados
e/ou diplomas de curso de pois-graduaças o em nícivel de especializaças o, mestrado ou doutorado.
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4.7.2. Os candidatos deveras o apresentar os respectivos tícitulos, juntamente com o requerimento
de inscrição no concurso público, acompanhados do requerimento anexo ao edital (Anexo IV),
imediatamente  apois  a  realizaças o  da  prova  escrita  em  local  a  ser  determinado  no  edital  de
homologaças o. 
4.7.2.1. Os tícitulos seras o apresentados em cópia simples acompanhado do original para
confereincia pela comissas o no ato de sua entrega ou em cópia autenticada por tabelião. A coipia
dos tícitulos entregues nas o serai devolvida, pois integrarai a documentaças o do concurso puiblico que
ficarai arquivada para fiscalizaças o dos oirgas os competentes.
4.7.2.2. A pontuaças o dos tícitulos obedece a tabela abaixo, desde que identificados com a airea para
qual concorre o candidato:

Professor

Pois-Graduaças o em nícivel de
Especializaças o (mícinimo 360horas) 0,50
Mestrado 0,70
Doutorado 0,80

Pontuação máxima 2,00

4.7.3. Os tícitulos obtidos no exterior deveras o ser validados por instituiças o nacional, na forma da lei
e se redigidos em lícingua estrangeira, acompanhados por traduças o feita por tradutor oficial. 
4.7.4. Seras o pontuados os certificados ou diplomas de Cursos de pois-graduaças o na disciplina/airea,
para o qual o candidato se inscreveu, expedido por instituiças o de ensino superior reconhecida pelo
Governo Federal ressalvados o disposto no item 4.7.3, acompanhados do Histoirico Escolar. 
4.7.5. Nas o seras o pontuados: 
a) Certidos es, atestados ou quaisquer outros documentos que nas o sejam certificados ou diplomas
emitidos na forma da lei;
b) Os tícitulos nas o entregues no prazo e locais determinados;
c) Os tícitulos nas o acompanhados do histoirico escolar e requerimento (Anexo IV);
d) Documentos sujos, rasgados, apagados, manchados e ou cujo inteiro teor nas o possa ser lido e
analisado;
e) Mais de um tícitulo por nícivel de pois graduaças o. 
4.7.6. Os candidatos que nas o obtiverem a pontuaças o mícinima estabelecida na prova escrita nas o
teras o computados os pontos dos tícitulos (subitem 5.3.1).

5. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
5.1.  A nota  final  dos candidatos,  com exceças o dos cargos indicados nos  itens 5.2 e 5.3, sera i a
pontuaças o obtida na prova escrita de caraiter eliminatoirio e classificatoirio, conforme o disposto no
item 4.5.1.1.
5.1.1.  Somente  seras o  considerados  aprovados  na  prova  escrita  de  que  trata  o  item 4.5.1.1  os
candidatos que obtiverem na prova escrita nota igual ou superior a 5,00 (cinco), exceto para os
cargos de Professor que a nota da prova escrita deverai ser igual ou superior a 4 (quatro).
5.1.2. Os candidatos que nas o atingirem a nota mencionada no item 5.1.1 nas o teras o classificaças o
alguma, sendo considerados eliminados do certame.
5.2.  Para os cargos de Motorista e Operador de  Trator a nota final dos candidatos serai a nota
obtida  na  prova  escrita  de  caraiter  eliminatoirio  e  classificatoirio, conforme o  disposto  no  item
4.5.1.1, somado a  nota obtida na prova praitica de caraiter eliminatoirio e classificatoirio, dividindo-
se o resultado por 2, segundo a foirmula abaixo:

NF = (NPE+NPP)/2

Onde: NF = nota final; NPE = nota da prova escrita; NPP = nota da prova praitica.

5.2.1. Somente seras o considerados aprovados os candidatos que, cumulativamente, obtiverem:
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a) nota da prova escrita igual ou superior a 5,0 (cinco), observado o disposto no item 4.6.2;

b) nota da prova praitica igual ou superior a 5,0 (cinco).

5.2.2. Os candidatos que nas o atingirem a nota mencionada no item 5.2.1, nas o teras o classificaças o
alguma, sendo considerados eliminados do certame. 

5.3. Para os cargos de Professor, a nota final dos candidatos consistirai na soma da nota obtida na
prova escrita de caraiter eliminatoirio e classificatoirio, conforme o disposto no item 4.5.1.2, somado
a  pontuaças o dos tícitulos de caraiter classificatoirio, segundo a foirmula abaixo:

NF = NPE+PT
Onde: NF = nota final; NPE = nota da prova escrita; PT = pontuaças o dos tícitulos.

5.3.1.  Somente  seras o  considerados  aprovados e  teras o  computados  os  pontos  dos  tícitulos os
candidatos  dos cargos de Professor  que obtiverem nota da prova escrita igual ou superior a 4,0
(quatro).
5.3.2. Os candidatos que nas o atingirem a nota mencionada no item 5.3.1, nas o teras o classificaças o
alguma, sendo considerados eliminados do certame.
5.4. A classificaças o observarai a ordem numeirica decrescente da nota final individualmente obtida
por cada candidato, separada por cargo.
5.5. O resultado final do concurso serai divulgado por meio de duas listas, a saber:
a) uma contendo a classificaças o de todos os candidatos habilitados, por cargo, inclusive os inscritos
como portadores de deficieincia;
b) outra lista contendo exclusivamente a classificaças o dos candidatos habilitados, inscritos como
portadores de deficieincia.
5.6.  Na hipoitese de igualdade de nota final, apois observaincia do disposto no Paraigrafo Únicoeanico do
artigo 27 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), considerada, para esse
fim, a data de realizaças o da prova escrita, terai prefereincia, para fins de desempate, o candidato que,
sucessivamente: 
a) obtiver maior nuimero de acertos em Conhecimentos Especícificos;
b) obtiver maior nuimero de acertos em Lícingua Portuguesa;
c) obtiver maior nuimero de acertos em Conhecimentos Gerais;
d) obtiver maior pontuaças o na prova praitica, para os cargos de Motorista e Operador de Trator;
e) tiver maior idade;
f) sorteio.

6. DOS RECURSOS
6.1. Serai admitido recurso quanto:
a) ao presente edital;
b) ao indeferimento de inscriços es;
c) a  aplicaças o das provas;
d) a s questos es das provas escritas e gabaritos preliminares;
e) aos resultados das provas.
6.1.1. O  pedido  devera i ser  realizado  atraveis  do  sícitio  da  empresa  Actio  Assessoria  – 
http://actio.listaeditais.com.br/. 
6.1.2. O recurso interposto em desacordo com as regras pertinentes ou fora do respectivo prazo
serai indeferido liminarmente, nas o cabendo recursos adicionais. 
6.2. O prazo para interposiças o de recurso sera i de 03 (treis) dias uiteis apois  a concretizaças o do
evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial de contagem o 1º dia uitil subsequente a 
data do evento a ser recorrido, ou seja, do primeiro ao terceiro dia imediatamente posterior ao
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evento,  salvo  se  nas o  houver  expediente  na  Prefeitura  de  Agronoimica  -  SC,  caso  em que  serai
prorrogado para o primeiro dia em que houver. 
6.3. Admitir-se-a i um uinico recurso por candidato para cada evento referido no item 6.1 desse
edital, devidamente fundamentado. Nas o seras o aceitos os recursos interpostos em prazo destinado
a evento diverso do questionado. Tratando-se de recursos de questos es ou gabaritos, deveras o ser
formalizados um recurso para cada questas o/gabarito. 
6.4. A Banca Examinadora e a Comissas o do Concurso Puiblico constituem a uiltima instaincia para
recurso, sendo soberana em suas decisos es, razas o pela qual nas o caberas o recursos adicionais.
6.5. Os recursos interpostos em desacordo com as especificaços es contidas nesse edital nas o seras o
avaliados. 
6.6. Nas o seras o aceitos recursos interpostos por fac-sícimile (fax), telex, telegrama ou outro meio que
nas o seja o especificado neste Edital. 
6.7. Os  pontos  relativos  a s  questos es  eventualmente  anuladas  seras o  atribuícidos  a  todos  os
candidatos presentes a  prova, independentemente de formulaças o de recurso. 
6.8. O gabarito poderai ser alterado, em funças o dos recursos impetrados ou pela aças o ex oficio da
Banca Examinadora e as provas seras o corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
6.9. Na ocorreincia do disposto nos itens 6.8 e 6.9 e/ou em caso de provimento de recurso, poderai
haver, eventualmente, alteraças o da classificaças o inicial obtida para uma classificaças o superior ou
inferior ou, ainda, poderai ocorrer a desclassificaças o do candidato que nas o obtiver a nota mícinima
exigida para a prova. 
6.10. Os recursos  cujo teor  desrespeitem a  Banca Examinadora e/ou a  comissas o  do  Concurso
Puiblico nas o seras o conhecidos.
6.12. As  decisos es  dos  recursos  seras o  dadas  a  conhecer  aos  candidatos  nos  sícitios  eletroinicos
http://actio.listaeditais.com.br/ e www.agronomica.sc.gov.br.

7. DO PROVIMENTO DO CARGO
7.1. Os candidatos habilitados seras o nomeados a criteirio da Administraças o, conforme o nuimero de
vagas  existentes  e  seguindo  rigorosamente  a  ordem  de  classificaças o  final,  respeitando-se  o
percentual das vagas existentes reservado para os candidatos portadores de deficieincia. 
7.2. O  provimento  dos  cargos  se  dara i a  criteirio  da  Administraças o  Municipal,  observada  a
convenieincia da Administraças o.
7.3. A  convocaças o  dos  candidatos  aprovados  nos  respectivos  cargos,  para  os  quais  prestaram
concurso, seras o pessoais e/ou publicadas atraveis do oirgas o de imprensa oficial do municícipio.
7.4.  Somente  teras o posse  os  candidatos  considerados  aptos  em inspeças o  de  sauide  de  caraiter
eliminatoirio, a ser realizada por profissionais do Quadro de Pessoal do Municícipio Agronoimica - SC
e/ou instituiços es especializadas, credenciadas e/ou indicadas pela Administraças o Municipal, nas o
sendo admitidos, em hipoitese alguma, pedidos de reconsideraças o ou recurso do julgamento obtido
na inspeças o de sauide, observadas as regras do item 3 e subitens em relaças o aos portadores de
deficieincia.
7.5. Por  ocasias o  da  convocaças o,  o  candidato  nomeado  somente  tomara i posse  apois
comprovar/apresentar:
a) nacionalidade brasileira e idade mícinima de 18 (dezoito) anos;
b) Certidas o Negativa Criminal comprovando que o candidato nas o foi condenado por crimes contra
o Patrimoinio,  contra  os  Costumes,  contra  a  Fe i Puiblica  e  contra  a  Administraças o  Puiblica,  com
sentença transitada em julgado e Certidas o Negativa Cícivel dando conta de que nas o foi condenado
em processos judiciais pertinentes a privaças o de seus direitos civis e ou políciticos nem condenado
por  improbidade  administrativa,  com  sentença  transitada  em  julgado  ou  expedida  por  oirgas o
judicial  colegiado,  expedidas  pela  distribuiças o  do  FOeaRÚnicoM  da  Comarca  onde  for  ou  esteve
domiciliado o candidato nos uiltimos 05 (cinco) anos, a fim de comprovar o pleno exercícicio de seus
direitos civis e nas o registrar antecedentes criminais e cíciveis antes mencionados;
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c) Declaraças o negativa de acumulaças o de cargo/emprego puiblico e de vencimentos e proventos,
ressalvados os casos admitidos na Constituiças o Federal;
d) Gozar de boa sauide fícisica e mental, comprovada na inspeças o de sauide a que se refere o item 7.4,
podendo,  ainda,  ser  solicitados  exames  complementares,  a s  expensas  do  candidato,  a  ser
determinado pelo Serviço Meidico do Municícipio;
e)  Diploma  ou  documento  equivalente  comprovando  a  escolaridade  mícinima  exigida  para  o
cargo/emprego devidamente registrado no MEC ou na Instituiças o que o expediu, e quando for o
caso, registro no respectivo conselho de classe.
f) Tícitulo de Eleitor e comprovaças o de estar em dia com as obrigaços es eleitorais;
g)  Certificado  Militar  que  comprove  estar  em  dia  com  as  obrigaços es  militares,  se  do  sexo
masculino;
h) Cadastro das Pessoas Fícisicas da Secretaria da Receita Federal (CPF);
i) Certidas o de Nascimento e/ou Casamento;
j) Certidas o de nascimento dos filhos atei 14 (quatorze) anos;
k) Carteira de Identidade;
l) Cartas o do PIS ou PASEP;
m) 01 (uma) foto (3x4), recente e sem uso preivio.
n) Declaraças o de Bens e Valores;
o) Declaraças o de dependentes para imposto de renda.
7.6. Os  documentos  pessoais  deveras o  ser  entregues  em  coipias  reprograificas  autenticadas  ou
acompanhadas do original.
7.7. Nas o seras o aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocoipias nas o autenticadas.
7.8. Ficam desde jai advertidos os candidatos de que a nas o apresentaças o da documentaças o exigida
para a posse no prazo legal implica na desisteincia da vaga.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
8.1.  A inscriças o do candidato implicara i o conhecimento das presentes instruços es e a aceitaças o
taicita das condiços es do Concurso Puiblico, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas
legais pertinentes, das quais nas o poderai alegar desconhecimento.
8.2. A qualquer tempo poder-se-ai anular a inscriças o, prova e/ou tornar sem efeito a nomeaças o do
candidato,  em todos  os  atos  relacionados  ao  Concurso  Puiblico,  quando constatada  a  omissas o,
declaraças o falsa ou diversa da que devia ser dada, com a finalidade de prejudicar direito ou criar
obrigaças o. 
8.3. E ea de inteira responsabilidade do candidato acompanhar no oirgas o  de publicaças o  oficial  do
Municícipio e nos sites http://www.agronomica.sc.gov.br/ e http://actio.listaeditais.com.br/, Editais,
Avisos, Comunicados e demais  publicaços es referentes a este Concurso Puiblico.
8.4. Legislaças o com entrada em vigor apois a data de publicaças o deste Edital, bem como alteraços es
em dispositivos de lei e atos normativos a ele posteriores, nas o seras o objeto de avaliaças o nas provas
do Concurso Puiblico. 
8.5. Todos os cailculos de pontuaças o referentes ao Julgamento e a   Classificaças o dos candidatos
seras o realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa
decimal for maior ou igual a cinco.
8.6. O  Concurso  Puiblico  tera i validade  de  02  (dois)  anos,  a  contar  da  data  da  publicaças o  da
homologaças o  do  resultado  final,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  períciodo,  a  criteirio  da
Administraças o Municipal.
8.7. As despesas relativas a  participaças o do candidato no Concurso Puiblico e a  apresentaças o para
posse e exercícicio correras o a s expensas do proiprio candidato.
8.8. O nas o atendimento pelo candidato das condiços es estabelecidas neste Edital,  implicara i sua
eliminaças o do Concurso Puiblico, a qualquer tempo.
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8.9. O  acompanhamento  das  publicações,  editais,  avisos  e  comunicados  referentes  ao
Concurso  Público  é  de responsabilidade  exclusiva  do  candidato .  Nas o  seras o  prestadas  por
telefone ou e-mail informaços es relativas ao resultado do Concurso Puiblico.
8.10. Os  itens  deste  Edital  poderas o  sofrer  eventuais  alteraços es,  atualizaços es  ou  acreiscimos,
enquanto nas o consumada a provideincia ou evento que lhes disserem respeito, circunstaincia que
serai mencionada em edital ou aviso a ser publicado na mesma forma em que se der a publicaças o
deste  edital  e  disponibilizado  no  site  http://www.agronomica.sc.gov.br/ e
http://actio.listaeditais.com.br/.
8.11. Em caso de alteraças o dos dados pessoais  (nome,  endereço,  telefone,  email  para contato)
constantes  no  Formulairio  de  Inscriças o,  o  candidato  devera i efetuar  a  atualizaças o  dos  dados
pessoais diretamente na Prefeitura Municipal de Agronoimica.
8.12. Eea de responsabilidade do candidato manter seu endereço, telefone e email atualizados para
viabilizar os contatos necessairios, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar
posse, caso nas o compareça.
8.13. A Administraças o Municipal e a empresa executora do certame nas o se responsabilizam por
eventuais prejuícizos ao candidato, inclusive se decorrentes de: 
a) endereço residencial e/ou eletroinico nas o atualizados;
b) endereço de difícicil acesso;
c)  correspondeincia  devolvida  pela  ECT  por  razos es  diversas,  inclusive  por  fornecimento  de
endereço errado do candidato;
d) correspondeincia recebida por terceiros;
e) falhas ou incompatibilidades teicnicas dos equipamentos e recursos eletroinicos.
8.14. Distribuícidos os Cadernos de Questos es aos candidatos e, na remota hipoitese de verificarem-se
falhas de impressas o, a Comissas o Examinadora antes do inícicio da prova, diligenciarai no sentido de:
a) substituir os cadernos de questos es defeituosos;
b)  em  nas o  havendo  nuimero  suficiente  de  cadernos  para  a  devida  substituiças o,  podera i ser
providenciada coipia de um caderno de questos es completo; 
c) se a ocorreincia se verificar apois o inícicio da prova, a Comissas o Examinadora juntamente com a
Comissas o do Concurso estabelecerai prazo para compensaças o do tempo usado para regularizaças o
do caderno.
8.15. A Administraças o Municipal e a empresa executora do certame nas o se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicaços es referentes a este Concurso Puiblico.
8.16. SOMENTE SERÁ ADMITIDO À SALA DE PROVAS O CANDIDATO QUE ESTIVER PORTANDO
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL QUE BEM O IDENTIFIQUE.
8.16.1. Sas o considerados documentos de identidade vailidos para efeito desse concurso: Carteiras
e/ou  Ceidulas  de  Identidade  expedidas  pelas  Secretarias  de  Segurança  Puiblica,  pelas  Forças
Armadas, pela Polícicia Militar, pelo Ministeirio das Relaços es Exteriores; Ceidula de Identidade para
Estrangeiros; Ceidulas de Identidade fornecidas por Oeargas os ou Conselhos de Classe que, por força
de Lei Federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CRM, CREA,
CRC etc.; Passaporte; Carteira de Trabalho e Prevideincia Social,  bem como Carteira Nacional de
Habilitaças o (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
8.16.2. Os documentos deveras o estar em perfeitas condiços es, de forma a permitir, com clareza, a
identificaças o do candidato.
8.16.3.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,  no dia de realizaças o das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverai ser apresentado
documento que ateste  o registro da ocorreincia em oirgas o  policial,  expedido hai,  no maiximo 30
(trinta) dias, sendo entas o submetido a  identificaças o especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de impressas o digital em formulairio proiprio.
8.17. A  legislaças o  municipal  exigícivel  nas  provas  estara i disponícivel  a  todos  na  internet,  no  site
http://www.agronomica.sc.gov.br/, no link eLEGISLAÇAOO MÚnicoNICIPALS ePesquisar LEISS.
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8.18.  Informaços es  aos  candidatos  nas o  disponíciveis  no  oirgas o  de  divulgaças o  oficial  ou  nos  sites
http://www.agronomica.sc.gov.br/ e  http://actio.listaeditais.com.br/ atraveis  de editais,  avisos e
comunicados  poderas o  ser  obtidas  diretamente  no  local  das  inscriços es,  atraveis  do  e-mail
actio@actio.srv.br ou pelos telefones 47 35420166 (Departamento de Recursos Humanos) ou 47
35210078, em dias uiteis.
8.19.  O Municícipio de  Agronoimica  -  SC delegam a   empresa W.  L.  A.  Assessoria  Ltda ME (Actio
Assessoria) as funços es inerentes ao certame decorrentes das obrigaços es previstas no contrato de
prestaças o de serviços.
8.20.  Cabe  a   comissas o  do  concurso  puiblico,  nomeada  por  meio  do  Decreto  nº  011/2019,
acompanhar, fiscalizar, supervisionar e praticar os demais atos necessairios ao bom andamento do
certame.
8.21.  As ocorreincias  nas o  previstas  neste  Edital,  os  casos  omissos  e  os  casos  duvidosos  seras o
resolvidos,  em caraiter  irrecorrícivel,  pela  administraças o  municipal,  pela  Comissas o  Executiva  do
Concurso Puiblico e pela empresa executora do certame, no que a cada um couber.
8.22. Integram o presente o edital:
a) Anexo I –  Descritivo das atribuiços es dos cargos; 
b) Anexo II –  Conteuidos programaiticos;
c) Anexo III –  Descritivo das provas praiticas;
d) Anexo IV –  Requerimento de apresentaças o dos tícitulos
e) Anexo V –  Cronograma (sujeito a alteraços es).

Agronoimica - SC, 26 de fevereiro de 2019. 

AMARILDO JOSE DEMARCHI
Prefeito Municipal em exercícicio

FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Presidente da Comissas o do Concurso
Decreto nº 011/2019
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ANEXO I

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

ATRIBÚnicoIÇOOES DOS CARGOS 

NÍVEL FUNDAMENTAL
Agente Profissional 
Serviços  de  carpinteiro,  pedreiro,  marcineiro,  eletricista,  encanador,  mecainico  de  veíciculos  e  assemelhados,  podendo  ser  exigida  a
atuaças o em mais de uma especialidade.

Motorista
Atividade de execuças o especícifica, de natureza operacional, abrangendo conduças o e conservaças o de veíciculos motorizados no transporte
oficial de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.

Operador de Trator 
Atividade qualificada, de natureza operacional,  abrangendo operaças o e manutenças o de tratores e equipamentos, e outras atividades
correlatas.

NÍVEL MÉDIO
Agente Comunitário de Saúde
Desenvolver aços es que busquem a integraças o entre a equipe de sauide e a populaças o adscrita a  ÚnicoBS, considerando as caracterícisticas e
as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíciduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscriças o de famícilias
em base geograifica definida, a microairea;Estar em contato permanente com as famícilias desenvolvendo aços es educativas, visando a 
promoças o  da  sauide  e  a  prevenças o  das  doenças,  de acordo  com o  planejamento  da  equipe;  Cadastrar  todas  as  pessoas  de  sua
microairea e manter os cadastros atualizados; Orientar famícilias quanto a  utilizaças o dos serviços de sauide disponíciveis; Desenvolver
atividades de promoças o da sauide, de prevenças o das doenças e de agravos, e de vigilaincia a  sauide, por meio de visitas domiciliares e
de aços es educativas individuais e coletivas nos domicícilios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito
daquelas em situaças o de risco; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famícilias e indivíciduos sob sua responsabilidade, de
acordo com as necessidades definidas pela equipe.

Técnico em Vigilância Sanitária
Fiscalizar, orientar, lavrar e aplicar autos de infraças o em decorreincia da legislaças o sanitairia; elaborar relatoirio de atividades vinculadas
a  airea  de  vigilaincia  sanitairia;  elaborar  projetos  relacionados  na  airea  de  alimentos,  meio  ambiente,  saneamento  baisico;  realizar
fiscalizaças o  in  loco  das  atividades  na  airea  de  sauide  puiblica;  colaborar  na  proteças o  ao  meio  ambiente;  realizar  a  alimentaças o  de
programas de competeincia do sistema uinico de sauide, e outros correlatos, especialmente avaliaças o e controle dos riscos e agravamentos
potencial da sauide puiblica; atuar de forma conjunta com a vigilaincia sanitairia do Estado, fiscalizando e controlando as condiços es de
produças o,  extraças o,  armazenamento,  transporte,  distribuiças o  e  manuseios  de  substancias  de  produtos  colocados  ao  consumo  do
puiblico;  zelar  pela  limpeza e  a  ordem do material,  de  equipamentos  e  de dependeincias  da  unidade;  integrar  a  equipe de sauide;
participar das atividades de educaças o em sauide; executar tarefas afins; zelar pela conservaças o do patrimoinio puiblico; desenvolver seu
trabalho  dentro  dos  princícipios  eiticos  e  morais,  com comprometimento,  responsabilidade,  assiduidade,  iniciativa,  produtividade  e
respeito ao cidadas o e as instituiços es; participar de cursos, congressos, palestras ofertados pelo departamento ao qual ei vinculado com a
devida autorizaças o do diretor do departamento; estudar e propor a  base da vivencia adquirida no desempenho de suas atribuiços es,
medidas destinadas a simplificar o trabalho, e a reduças o do custo operacional; realizar o levantamento de amostras, visitas aos pontos;
desenvolver atividades tícipicas constantes de vigilaincia sanitairia, seus controles administrativos, atividades de campo.

NÍVEL SUPERIOR
Agente de Controle Interno
Avaliar,  no mícinimo por exercícicio financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execuças o dos programas de
governo e dos orçamentos do Municícipio; viabilizar o atingimento das metas fiscais, fícisicas e de resultados dos programas de governo,
quanto a  eficaicia, a eficieincia e a efetividade da gestas o nos oirgas os e nas entidades da Administraças o Puiblica Municipal, bem como da
aplicaças o  de  recursos  puiblicos  por  entidades  de  direito  privado,  estabelecidas  na  lei  de  diretrizes  orçamentairias;  comprovar  a
legitimidade dos atos de gestas o;  exercer o controle das operaços es de creidito,  avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Municícipio; apoiar o controle externo no exercícicio de sua missas o institucional; realizar o controle dos limites e das condiços es para a
inscriças o de despesas em Restos a Pagar; supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, caso necessairio,  nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000; tomar as provideincias indicadas pelo Poder
Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para reconduças o dos montantes das dícividas consolidada e mobiliairia aos
respectivos  limites;  efetuar  o controle  da  destinaças o  de recursos  obtidos  com a  alienaças o  de  ativos,  tendo em vista  as restriços es
constitucionais e da LC nº 101/2000; realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais,
inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituiças o Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre
a necessidade de provideincias e, em caso de nas o-atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado;  cientificar a(s) autoridade(s)
responsaivel(eis) e ao Oeargas o Central do Sistema de Controle Interno quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administraças o
municipal;  Proceder todos os controles necessairios destinados a garantir o cumprimentos dos princícipios Constitucionais zelando pela
probidade administrativa;   realizar auditorias internas visando a averiguaças o do cumprimento de todos os dispositivos legais.

Contador
Executar os serviços contaibeis, escriturando os atos e fatos contaibeis, de acordo com as normas legais usadas na contabilidade dentro
do serviço puiblico; Fazer registros dos atos e fatos contaibeis relativos a  administraças o municipal; Fazer levantamentos, relatoirios e
organizar balancetes e balanços patrimoniais e financeiros, dentro dos prazos legais; Elaborar demonstrativos, prestaços es de contas,
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respostas e diligeincias, subsidiando-as com os documentos necessairios, dentro dos prazos legais; Codificar e elaborar e/ou acompanhar
a elaboraças o de Notas de Empenhos e o registro e a procedeincia dos documentos contaibeis; Acompanhar e controlar os resultados da
gestas o orçamentairia,  financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal;  Classificar  as receitas e despesas de acordo com o plano de
contas;  Relacionar  e  classificar  as  despesas  e  as  notas  de  empenhos  por  itens  orçamentairios;  Verificar  periodicamente  as
disponibilidades  orçamentairias,  providenciando-lhes  a  devida  suplementaças o,  em tempo haibil  e  de  acordo  com a  Lei;  auxiliar  na
elaboraças o da Lei Orçamentaria Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentaria e no Plano Plurianual; Realizar as audieincias puiblicas quando
voltado  ao  Orçamento  do  Poder  Executivo  Municipal;  Comparecer  ao  Poder  Legislativo  quando convocado  ou  quando  necessairio;
Controlar os valores arrecadados, zelando pelo fiel cumprimento contaibil e financeiro do Poder Executivo Municipal, inclusive os seus
fundos contaibeis e financeiros e unidade gestora; Controlar e participar dos trabalhos de anailise e conciliaças o de contas conferindo os
saldos apresentados,  localizando e emendando os possíciveis  erros,  para assegurar a correças o  das operaços es  contaibeis;  Organizar  e
assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contaibeis, para apresentar resultados parciais e gerais da
situaças o patrimonial, econoimica e financeira do Municícipio; Enviar dentro dos prazos os relatoirios e declaraços es/obrigaços es exigidos
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo Tesouro Nacional, pelo Ministeirio da Sauide, pelo Ministeirio da Educaças o, pelo
Ministeirio do Trabalho e Emprego, pelo Portal da Transpareincia do Municícipio, pela Receita Federal do Brasil, pelo Instituto Nacional do
Seguro  Social  e  outros  que  vierem  a  ser  solicitados  previstos  em  legislaças o,  regulamento  ou  por  determinaças o  de  superiores
hierairquicos, atraveis de meios informatizados de transmissas o de dados. Fiscalizar e registrar termos de responsabilidade referentes a
bens moiveis e imoiveis de caraiter permanente; Registrar e controlar a movimentaças o de todos os bens e valores existentes na Prefeitura,
para  posterior  fiscalizaças o  dos  oirgas os  competentes;  Executar  e  propor  o  aperfeiçoamento  e  adequaças o  da  legislaças o  e  normas
especícificas,  bem como de meitodos e teicnicas de trabalho; Outras atribuiços es afins e correlatas ao exercícicio do cargo que lhe forem
solicitadas, compatíciveis com sua formaças o, previstas em lei, regulamento ou por determinaças o de superiores hierairquicos, responder
pela contabilidade do Poder Executivo do Municícipio de Agronoimica e pelos seus fundos com unidade gestora.

Médico Clínico Geral
Atividade  de  natureza  especializada,  envolvendo  supervisas o,  planejamento,  coordenaças o,  programaças o  e  execuças o  de  atividades
pertinentes a defesa e proteças o da sauide individual e coletiva, e outras atividades correlatas.

Professor
Realiza o exercícicio da doceincia nas aireas de educaças o infantil, ensino fundamental, educaças o especial e de jovens e adultos.
Planejar,  ministrar  aulas  e  orientar  a  aprendizagem;  Participar  do  processo  de  planejamento  das  atividades  da  escola;  Elaborar
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional a s diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente em
consonaincia  com o plano curricular  da escola  e  a   proposta   Polícitico  Pedagoigica  da Escola;  Contribuir  para o  aprimoramento  da
qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de articulaças o da escola com as famícilias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos
alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas alternativas de recuperaças o paralela para os
alunos  que  apresentarem   rendimento  insuficiente;  Atualizar-se  em  sua  airea  de  conhecimento;  Cooperar  com  os  serviços  de
administraças o escolar, planejamento, inspeças o,  supervisas o e coordenaças o  pedagoigica; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se
atualizado sobre a legislaças o de ensino; Participar de reunios es, encontros, atividades cícivicas, culturais e conselhos de classe; Levantar,
interpretar  e  formar  dados  relativos  a   realidade  de  sua(s)  classe(s);  Seguir  as  diretrizes  do  ensino,  emanadas  do  oirgas o  superior
competente;  Constatar  necessidades  e  encaminhar os  alunos  aos setores  especícificos  de atendimento;  Participar   da elaboraças o  do
regimento escolar e da proposta pedagoigica da escola e materializar  a proposta; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Executar
outras atividades correlatas ou complementares, inerentes a  funças o e/ou determinadas pelos superiores hierairquicos.
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ANEXO II

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONTEÚnicoeaDO PROGRAMAeaTICO

CARGOS: ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL
I. A. CONTEÚnicoeaDOS COMÚnicoNS AOS CARGOS DE AGENTE PROFISSIONAL, MOTORISTA e OPERADOR DE TRATOR
Língua portuguesa:  Interpretaças o  de textos.  Ortografia  oficial.  Divisas o  silaibica.  Acentuaças o  graifica.  Flexas o do substantivo  e adjetivo
(geinero, nuimero e grau). Únicoso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuaças o.  Conhecimentos baisicos de concordaincia nominal e
verbal.

Conhecimentos  gerais:  Matemaitica:  conjunto  dos  nuimeros  naturais,  adiças o,  subtraças o,  multiplicaças o  e  divisas o;  propriedades,
comparaças o;  expressos es  numeiricas;  teoria  dos  nuimeros  (pares,  ícimpares,  muiltiplos,  divisores,  primos,  compostos),  fatoraças o,
divisibilidade. Brasil: territoirio, populaças o, Estados e Capitais. Santa Catarina e Municícipio de Agronoimica - SC: territoirio, localizaças o,
populaças o. Histoiria do Municícipio de Agronoimica, do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Notícicias de destaque na atualidade no Brasil
(anos de 2016, 2017, 2018 e 2019). Artigos 101 e 102 Lei Complementar n° 01/1990 (Estatuto).

I. B. CONTEÚnicoeaDOS ESPECIeaFICOS AOS CARGOS DE AGENTE PROFISSIONAL, MOTORISTA e OPERADOR DE TRATOR
Agente Profissional
Noços es baisicas de transporte, arrumaças o de mercadorias e outros, abertura de valas, serviços de capina em geral, varriças o, escovaças o,
lavaças o  e  remoças o  lixos  e  detritos  de  via  puiblicas  e  proiprios  municipais,  construças o,  calçamentos  e  pavimentaças o  em  geral,
recebimento,  entrega,  pesagem e contagem de  materiais;  aplicaças o  de  inseticidas  e  fungicidas,  lavaças o  de  maiquinas e  veíciculos  de
qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas roçagem e manutenças o de vias urbanas e rurais. Limpeza e conservaças o de
terrenos e vias puiblicas. Forma de limpeza de leitos carroçaiveis. Forma de limpeza de passeios puiblicos. Zelo e guarda do patrimoinio
puiblico. Noços es baisicas a respeito do trabalho braçal. Conhecimentos baisicos sobre equipamentos e ferramentas inerente aos trabalhos
de sua competeincia. Equipamentos de Proteças o Individual  (EPIs). Prevenças o de acidentes.  Noços es baisicas de Relaços es Humanas no
trabalho. Noços es baisicas sobre higiene e segurança no trabalho. Primeiros socorros.

Motorista
Coidigo de Trainsito Brasileiro; Resoluços es, Deliberaços es, Portarias e demais normas expedidas pelos oirgas os componentes do Sistema
Nacional de Trainsito;  Direças o defensiva; Noços es gerais de circulaças o e conduta; Noços es de mecainica de veíciculos; Noços es de primeiros
socorros; Manutenças o e Limpeza de veíciculos. Outros assuntos relacionados diretamente com a airea de atuaças o do cargo.

Operador de Trator
Coidigo  de Trainsito  Brasileiro;  Resoluços es,  Deliberaços es,  Portarias  e  demais  Leis  expedidas  pelos  oirgas os  componentes  do  Sistema
Nacional de Trainsito;  Direças o defensiva; Inspeças o e cuidados com as maiquinas; Noços es de mecainica; Conhecimentos operacionais de
eletricidade  das  maiquinas;  conhecimento  e  manipulaças o  de  trator,  trator  de  laimina,  motoniveladora,  pa i carregadeira,  esteira,
retroescavadeira  e  outros,  e  implementos  agrícicolas  em geral;  operaças o  e  manutenças o  preventiva  dos  equipamentos  automotivos-
Conhecimento  de  sistema  de  funcionamento  dos  componentes  dos  equipamentos  como:  leitura  do  painel,  nícivel  de  oileo,  de  aigua,
condiços es  de freio,  pneus, etc.;  Diagnoisticos de falhas de funcionamento dos equipamentos;  Lubrificaças o  e conservaças o  do veíciculo;
Normas de segurança do trabalho e do trainsito e uso de equipamentos de proteças o individual. Primeiros socorros.

CARGOS: ENSINO MÉDIO
II. A. CONTEÚnicoeaDOS COMÚnicoNS AOS CARGOS DE AGENTE COMÚnicoNITAeaRIO DE SAÚnicoeaDE e TEeaCNICO EM VIGILACIA NCIA
SANITAeaRIA
Língua portuguesa: Interpretaças o de texto. Foneitica (acentuaças o toinica e graifica). Sintaxe (anailise sintaitica, funços es sintaiticas, termos
da  oraças o:  essenciais,  integrantes  e  acessoirios).  Oraços es  coordenadas.  Oraços es  subordinadas  substantivas,  adjetivas  e  adverbiais.
Concordaincia verbal e nominal. Regeincia verbal e nominal. Predicaças o verbal. Crase. Colocaças o pronominal. Semaintica: Significaças o das
palavras  no  contexto.  Homoinimas,  paroinimas,  antoinimas,  sinoinimas,  monossemia  e  polissemia.  Sentido  denotativo  e  conotativo
(figurado). Pontuaças o graifica. Vícicios de linguagem.

Conhecimentos gerais: Continentes, paícises, capitais e oceanos. Localizaças o geograifica, limites, airea e populaças o do Brasil, do Estado de
Santa Catarina e do Municícipio de Agronoimica. Aspectos da Histoiria do Brasil, do Santa Catarina e de Agronoimica: aspectos histoiricos,
geograificos, econoimicos, políciticos e culturais. Matemaitica: nuimeros naturais, inteiros, racionais e reais; adiças o, subtraças o, multiplicaças o,
divisas o, potenciaças o e radiciaças o; divisibilidade (mícinimo muiltiplo comum e maiximo divisor comum); nuimeros fracionairios e nuimeros
decimais, dícizimas perioidicas; meidia aritmeitica simples e ponderada; equaços es do 1º grau, sistema de equaças o de 1º grau, problemas do
1º grau; equaços es e inequaços es de primeiro e segundo graus, logarícitmicas, exponenciais e trigonomeitricas; razas o e proporças o; regra de
treis  simples e composta; porcentagem; juros;  probabilidade; equaços es  do 2º grau; medidas de tempo,  comprimento,  massa,  airea e
capacidade.  Informaitica:  Sistemas  Operacionais,  Conhecimento  sobre  editores  de  texto,  planilhas  eletroinicas,  e  outros  aplicativos,
Internet;  Antivícirus,  Hardware,  software.  Nomenclatura  e  funças o  dos  hardwares  e  softwares  baisicos  do  computador.  Redes  de
computadores e a internet. Lei Orgainica do Municícipio de Agronoimica e Estatuto dos Servidores Puiblicos do Municícipio de Agronoimica
(LC Municipal nº 01/1990).

II.  B.  CONTEÚnicoeaDOS  ESPECIeaFICOS  AOS  CARGOS  DE  AGENTE  COMÚnicoNITAeaRIO  DE  SAÚnicoeaDE  e  TEeaCNICO  EM
VIGILACIA NCIA SANITAeaRIA 
Agente Comunitário de Saúde
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Conceito de Agente Comunitairio de Sauide; Atribuiços es dos Agentes Comunitairios de Sauide; O Agente Comunitairio de Sauide no PACS e
PSF;  Cadastramento  e  acompanhamento  dos  dados  coletados;  Diagnoistico  do  Meio  Ambiente;  Micro  airea  e  Micro  airea  de  risco;
Mapeamento;  Higiene,  profilaxia  e  imunidade;  Cadastramento  familiar  e  territorial:  finalidade  e  instrumentos;  Aços es  Educativas:
amamentaças o,  prevenças o  de drogas,  doenças  croinicas,  nutriças o,  planejamento familiar,  educaças o  sexual  e prevenças o  de DST/AIDS;
Sauide da Criança: cuidados ao receim-nascido, vacinaças o, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, programa
bolsa famícilia, orientaços es alimentares para a criança. Sauide do adolescente: vacinaças o, sexualidade, transtornos alimentares; Sauide do
adulto: vacinaças o, haibitos alimentares saudaiveis, sauide do homem, sauide da mulher e atenças o ao idoso; Proliferaças o de vetores, pragas
e animais peçonhentos;  dengue, esquistossomose,  toxicoplasmose,  febre maculosa  e raiva;  Tipos de doença:  hereditairia,  congeinita,
adquirida e epidemioloigica. Fontes de infecças o. Doenças causadas por bacteirias e vícirus. AIDS e Dengue. Sauide Bucal: cuidados com a
criança, adolescente e adulto.

Técnico em Vigilância Sanitária 
Atribuiços es  da Vigilaincia Sanitairia.  Conceito:  airea de abrangeincia,  instrumento de atuaças o,  o poder de polícicia,  emissas o  de autos  e
documentos  legais,  fiscalizaças o  e  inspeças o  sanitairia.  Vistorias.  Alimento:  manipulaças o,  armazenamento,  transporte,  sauide  do
trabalhador e edificaços es. Legislaças o aplicada Anvisa (Resoluças o RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, aprova o Regulamento Teicnico
de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/industrializadores de Alimentos; Resoluças o
RDC nº 216,  de 15 de setembro de 2004, Aprova o Regulamento Teicnico de Boas Praiticas para Serviços de Alimentaças o). Doenças
Transmissíciveis por alimentos; Noços es sobre Intoxicaças o por Agrotoixicos; Alimento: manipulaças o, armazenamento e transporte; sauide
do  trabalhador;  Lei  Federal  nº  9.782/1999  (define  o  Sistema  Nacional  de  Vigilaincia  Sanitairia  e  cria  a  ANVISA).  Lei  Federal  nº
6.360/1976  (Dispos e  sobre  a  vigilaincia  a  que  ficam  sujeitos  os  medicamentos,  as  drogas,  os  insumos  farmaceiuticos  e  correlatos,
cosmeiticos, saneantes e outros produtos.) Decreto 79.094/1977 (Regulamenta a Lei no 6.360/1976). Ministeirio da Sauide (Resoluças o
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, Aprova o Regulamento Teicnico de Boas Praiticas para Serviços de Alimentaças o) Liberaças o de
habite-se; Lei Estadual nº 6.320/1983; aprovaças o de projetos para construças o, liberaças o da Licença Sanitairia para exercícicio do ano. Lei
Municipal nº 577, de 29/09/1999.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
III.  A.  CONTEÚnicoeaDOS  COMÚnicoNS  AOS  CARGOS  DE  AGENTE  DE  CONTROLE  INTERNO,  CONTADOR,  MEeaDICO
CLIeaNICO GERAL e PROFESSOR (todos)
Língua portuguesa: Interpretaças o de texto. Foneitica (acentuaças o toinica e graifica). Sintaxe (anailise sintaitica, funços es sintaiticas, termos
da  oraças o:  essenciais,  integrantes  e  acessoirios).  Oraços es  coordenadas.  Oraços es  subordinadas  substantivas,  adjetivas  e  adverbiais.
Concordaincia verbal e nominal. Regeincia verbal e nominal. Predicaças o verbal. Crase. Colocaças o pronominal. Semaintica: Significaças o das
palavras  no  contexto.  Homoinimas,  paroinimas,  antoinimas,  sinoinimas,  monossemia  e  polissemia.  Sentido  denotativo  e  conotativo
(figurado). Pontuaças o graifica. Vícicios de linguagem. Figuras de linguagem. Redaças o Oficial.

Conhecimentos gerais: Anailise de assuntos relevantes e atuais das aireas de polícitica, economia, sociedade, educaças o, tecnologia, energia,
esporte,  histoiria,  turismo,  relaços es  internacionais,  desenvolvimento  sustentaivel  e  ecologia,  suas  inter-relaços es  e  suas  vinculaços es
histoiricas. Aspectos histoiricos, geograificos, econoimicos e culturais do Brasil, Estado Santa Catarina e do municícipio de Agronoimica - SC.
Constituiças o Federal: direitos e garantias fundamentais, administraças o puiblica, impostos dos municícipios, educaças o, sauide e assisteincia
social. Informaitica: Sistemas Operacionais, Conhecimento sobre editores de texto, planilhas eletroinicas, e outros aplicativos, Internet;
Antivícirus, Hardware, software. Nomenclatura e funças o dos hardwares e softwares baisicos do computador. Redes de computadores e a
internet. Lei Orgainica do Municícipio de Agronoimica. Estatuto dos Servidores Puiblicos do Municícipio de Agronoimica (LC Municipal nº
01/1990). Matemaitica: Nuimeros naturais, inteiros, racionais e reais; adiças o, subtraças o, multiplicaças o, divisas o, potenciaças o e radiciaças o;
divisibilidade  (mícinimo muiltiplo comum e maiximo divisor  comum);  nuimeros  fracionairios  e  nuimeros  decimais,  dícizimas  perioidicas;
meidia  aritmeitica  simples  e  ponderada;  equaços es  do  1º  grau,  sistema  de  equaças o  de  1º  grau,  problemas  do  1º  grau;  equaços es  e
inequaços es  de primeiro e segundo graus,  logarícitmicas,  exponenciais  e trigonomeitricas;  razas o  e proporças o;  regra de treis  simples e
composta; porcentagem; juros; probabilidade; equaços es do 2º grau; medidas de tempo, comprimento, massa, airea e capacidade.

III.  B.  CONTEÚnicoeaDOS  COMÚnicoNS  AOS  CARGOS  DE  AGENTE  DE  CONTROLE  INTERNO,  CONTADOR,  MEeaDICO
CLIeaNICO GERAL e PROFESSOR (todos)
Agente de Controle Interno
Constituiças o Federal: Dos Municícipios; Da administraças o puiblica; Da Fiscalizaças o Contaibil, Financeira e Orçamentairia; Da tributaças o e do
Orçamento. Lei n° 4320/64, Lei Complementar n. 101/2000, (Lei de responsabilidade Fiscal), Orçamento Puiblico. Normas da Secretaria
do Tesouro Nacional e da Secretairia de Orçamento Federal do Ministeirio do Planejamento, Orçamento e Gestas o. Normas do Ministeirio
do Planejamento, Orçamento e Gestas o. Manual de Demonstrativos Fiscais –  MDF. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Puiblico – 
MCASP. Normas brasileiras para o exercícicio da auditoria interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e
legais.  Auditoria  Governamental:  conceito,  fundamentos,  objetivos,  meitodos,  teicnicas  e  procedimentos.  Auditoria  Operacional  e  de
Gestas o:  conceito,  fundamentos,  objetivos,  meitodos,  teicnicas  e  procedimentos.  Normas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Santa
Catarina: Lei Orgainica (LC n° 202/2000). Regimento Interno (Resoluças o n° 06/2001). Decisas o Normativa TCE/SC –  Tribunal de Contas
do  Estado  de  Santa  Catarina  n.  06/2008  com alteraços es  pela  Decisas o  Normativa  TCE/SC  nº  011/2013.  Resoluças o  n°  126/2016.
Instruços es Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalizaças o Integrada de Gestas o (e-
Sfinge). Instruças o Normativa nº 20/15, com alteraços es da Instruças o Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Instruças o Normativa nº 23/16 do
TCE/SC. Instruças o Normativa nº 21/15 do TCE/SC. Instruças o Normativa nº 19/15 do TCE/SC. Instruças o Normativa nº 14/12 do TCE/SC.
Instruças o Normativa nº 13/12 do TCE/SC. 
Coidigo  Tributairio  Nacional.  Lei  Complementar  nº  116/2003  e  123/2006.  Coidigo  Tributairio  do  Municícipio  de  Agronoimica  (Lei
Complementar 10/2002) e alteraços es. 
Direito Administrativo: Bens puiblicos:  conceito e classificaças o dos bens puiblicos. Alienaças o dos bens puiblicos. Atos administrativos:
conceito,  requisitos,  elementos,  pressupostos  e  classificaças o;  vinculaças o  e  discricionariedade;  revogaças o  e  invalidaças o.  Serviços
puiblicos: conceito e classificaças o; regulamentaças o e controle; requisitos do serviço e direitos do usuairio; competeincias para prestaças o
do serviço; serviços delegados a particulares; concessos es, permissos es e autorizaços es; conveinios e consoircios administrativos. Licitaços es
e contratos administrativos (Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002, nº 12.462/2011, nº 12.527/2011). Lei n° 8.429/1992.
SIOPE. SIOPS. SICONV (Portaria interministerial n° 424 de 30 de dezembro de 2016).
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Contador
Contabilidade:  objetivo  e  finalidade.  Estrutura  conceitual  baisica  da  contabilidade.  Princícipios  fundamentais  da  contabilidade.
Contabilidade Puiblica: conceito, campo de aplicaças o. A funças o da contabilidade na Administraças o Puiblica. Sistemas da contabilidade
puiblica: objetivo e classificaças o. Sistemas: orçamentairio, financeiro, patrimonial de compensaças o e de custos. Demonstraços es contaibeis
de  entidades  governamentais  (Lei  nº  4.320/64).  Balanços:  orçamentairio,  financeiro,  patrimonial  e  demonstraças o  das  variaços es
patrimoniais. Relatoirio resumido da execuças o orçamentairia e relatoirio de gestas o fiscal: regulamentaças o e composiças o segundo a Lei
Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercícicio
financeiro: definiças o. Regime contaibil: classificaças o. Regime de caixa e de competeincia. Regime contaibil brasileiro: reconhecimento das
receitas e despesas puiblicas. Aplicaças o dos princícipios fundamentais de contabilidade da airea puiblica. Receita Puiblica: conceito. Controle
da execuças o  da receita orçamentairia:  contabilizaças o  dos estaigios de realizaças o  da receita orçamentairia.  Receita extraorçamentairia:
definiças o,  casos  de receita  extraorçamentairia  e contabilizaças o.  Dícivida  Ativa:  conceito,  classificaças o,  apuraças o,  inscriças o  e cobrança.
Contabilizaças o. Despesa Puiblica: Conceito. Controle da execuças o da despesa orçamentairia: contabilizaças o dos estaigios de realizaças o da
despesa orçamentairia. Despesa extraorçamentairia: definiças o, casos de despesa extraorçamentairia de gestas o dos recursos financeiros.
Gestas o  por  caixa  uinico.  Gestas o  por  fundos  especiais  regulamentados.  Adiantamentos:  conceito  e  contabilizaças o.  Planejamento
Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema orçamentairio brasileiro. Base legal do
planejamento  governamental.  Sistema  Orçamentairio  Brasileiro.  Plano  Plurianual:  conceito,  objetivo  e  conteuido.  Lei  de  Diretrizes
Orçamentairias: conceito, objetivo e conteuido. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de Orçamento Puiblico.
Princícipios  orçamentairios.  Aspectos  polícitico,  jurícidico,  econoimico  e  financeiro  do  Orçamento.  Conteuido  do  Orçamento-Programa:
quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificaços es Orçamentairias.
Classificaças o  da  receita  por  categorias  econoimicas.  A  classificaças o  da  receita  orçamentairia.  Classificaças o  da  despesa.  Classificaças o
institucional. Classificaças o funcional-programaitica. Classificaças o econoimica. A classificaças o da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a
Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e atualizada). Processo Orçamentairio. Elaboraças o da
proposta  orçamentairia:  conteuido,  forma  e  competeincia.  Discussas o,  votaças o  e  aprovaças o:  encaminhamento  da  proposta  ao  Poder
Legislativo. Emendas, vetos e rejeiças o a   proposta orçamentairia.  Aprovaças o da Lei de Orçamento. Execuças o orçamentairia da receita:
programaças o  financeira,  lançamento,  arrecadaças o  e  recolhimento.  Conceitos.  Execuças o  orçamentairia  da  despesa:  programaças o
financeira, licitaças o, empenho, liquidaças o e pagamento. Os creiditos adicionais ao orçamento: classificaças o e recursos para sua abertura.
Limites Constitucionais  de Despesas.  Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo Municipal.  (Constituiças o Federal de 1988,
atualizada e Emendas Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF –  Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos,
pontos de controle e ícindices aplicaiveis a esfera de governo municipal, integraças o entre o Planejamento e o Orçamento Puiblico previstos
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as finanças puiblicas (Lei Federal nº 10.028/00).
Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Puiblico  –  MCASP,  incluindo  o  Plano  de  Contas  Aplicado  ao  Setor  Puiblico  (PCASP),  o
Ementairio da Receita, Tabela de Fonte e Tabela de Funças o e Subfunças o. Normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina: Lei
Orgainica (LC n° 202/2000). Regimento Interno (Resoluças o n° 06/2001). Decisas o Normativa TCE/SC –  Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina n. 06/2008 com alteraços es pela Decisas o Normativa TCE/SC nº 011/2013. Resoluças o n° 126/2016. Instruços es Normativas
do Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Santa Catarina  relativas  ao  Sistema de Fiscalizaças o  Integrada de Gestas o  (e-Sfinge).  Instruças o
Normativa nº 20/15, com alteraços es da Instruças o Normativa nº 24/16 do TCE/SC.  Instruças o Normativa nº 19/15 do TCE/SC. Direito
Administrativo.  Contrato  administrativo:  conceito,  tipos  e  claiusulas  essenciais.  Regime Jurícidico  da  Licitaças o:  conceito,  finalidade  e
modalidades de licitaças o. Serviços e obras puiblicas: conceito e formas de execuças o. Bens puiblicos:  conceito e classificaças o dos bens
puiblicos. Alienaças o dos bens puiblicos. SIOPE. SIOPS. SICONV.

Médico Clínico Geral
Doenças de Notificaças o Compulsoiria,  Prevenças o,  Diagnoistico e Tratamento. Programa de Controle de Infecças o Hospitalar. Coidigo de
Eeatica  Profissional.  Cuidados  preventivos  de  sauide:  princícipios  de  avaliaças o  e  tratamento;  Principais  patologias  do  receim-nascido,
principais  doenças  infectos  contagiosas  da  infaincia;  Principais  doenças  ciruirgicas  da  infaincia;  Doenças  cardiovasculares;  Doenças
respiratoirias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepaiticas, da vesícicula e vias biliares; Doenças hematoloigicas; Doenças
metaboilicas;  Doenças  nutricionais;  Doenças  endoicrinas;  Doenças  do  sistema  oisseo;  Doenças  do  sistema  imune;  Doenças  muisculo
esqueleiticas  e  do  tecido  conjuntivo;  DST/AIDS  –  Medidas  Preventivas  e  Diagnoistico  Diferencial;  Doenças  parasitairias;  Doenças
neuroloigicas;  Doenças  de  pele tumorais;  Únicorgeincias  e  Emergeincias;  Epidemiologia  e  Sauide;  Medicina  Ambulatorial;  Planejamento
Familiar: Meitodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Sauide da Mulher; Sauide da Criança; Sauide Mental; Sauide do Idoso; Diabete e
Hipertensas o;  Alcoolismo e Tabagismo; Sauide do Trabalhador;  Sauide  Ocupacional  e Ambiental;  Acidentes por animais Peçonhentos.
Papel do meidico no Programa de Sauide da Famícilia. Organizaças o dos serviços de sauide no Brasil: Sistema Únicoeanico de Sauide –  princícipios e
diretrizes, controle social; Indicadores de sauide. Sistema de notificaças o e de vigilaincia epidemioloigica e sanitairia; Endemias/epidemias:
situaças o atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programaças o local de sauide; Distritos sanitairios e enfoque estrateigico.
Sistema Únicoeanico de Sauide. Educaças o em Sauide. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. Estrateigia Sauide da Famícilia (ESF).

Professor de Anos Iniciais
Teorias da aprendizagem. Avaliaças o. Planejamento docente: dinaimica e processos. Curríciculo e didaitica: histoirico, teorias e tendeincias
atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Polícitico Pedagoigico: princícipios e finalidades. Tendeincias e concepços es pedagoigicas da educaças o
brasileira. A funças o social da escola puiblica contemporainea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educaças o Nacional). Paraimetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente –  ECA – 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infaincia, as diferentes dimensos es humanas, direitos
da infaincia, Didaitica e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetizaças o e letramento. Linguagem oral e escrita. Produças o de textos.
Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodoloigicos especícificos das aireas do conhecimento de Portugueis,
Matemaitica,  Histoiria,  Geografia,  Cieincias  e  Artes  do  Ensino  Fundamental  nos  Anos  Iniciais.  Temas  Transversais.  Alfabetizaças o  e
letramento. Processos cognitivos na alfabetizaças o.  A construças o  e desenvolvimento da leitura e escrita.  A formaças o  do pensamento
loigico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetizaças o nos diferentes momentos histoiricos. A
funças o  social  da  alfabetizaças o.  A  intencionalidade  da  avaliaças o  no  processo  de  apropriaças o  e  produças o  do  conhecimento.
Desenvolvimento  linguícistico  e  desenvolvimento  cognitivo.  As  etapas  do  processo  de  alfabetizaças o.  A  importaincia  da  conscieincia
fonoloigica na alfabetizaças o. A tecnologia a favor da alfabetizaças o. A perspectiva infantil na fase da alfabetizaças o. Base Nacional Comum
Curricular.
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Professor de Artes
Teorias da aprendizagem. Avaliaças o. Planejamento docente: dinaimica e processos. Curríciculo e didaitica: histoirico, teorias e tendeincias
atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Polícitico Pedagoigico: princícipios e finalidades. Tendeincias e concepços es pedagoigicas da educaças o
brasileira. A funças o social da escola puiblica contemporainea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educaças o Nacional). Paraimetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente –  ECA – 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Histoirico do Ensino de Arte; A Arte e a Educaças o; Objetivos e conteuidos do ensino de Arte; Teoria e
praitica  em Arte;  Competeincias  e  Habilidades  a  serem desenvolvidas  em Arte;  Procedimentos  pedagoigicos,  recursos,  estrateigias  e
metodologia. Pintores brasileiros. Base Nacional Comum Curricular.

Professor de Educação Infantil
Teorias da aprendizagem. Avaliaças o. Planejamento docente: dinaimica e processos. Curríciculo e didaitica: histoirico, teorias e tendeincias
atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Polícitico Pedagoigico: princícipios e finalidades. Tendeincias e concepços es pedagoigicas da educaças o
brasileira. A funças o social da escola puiblica contemporainea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educaças o Nacional). Paraimetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente –  ECA – 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. A Educaças o Infantil e seu papel hoje.  O papel social  da educaças o infantil; Educar e cuidar; A
organizaças o do tempo e do espaço na educaças o infantil; A organizaças o do tempo e do espaço na educaças o infantil. A documentaças o
Pedagoigica  (planejamento,  registro,  avaliaças o);  Princícipios  que fundamentam a praitica  na educaças o  infantil:  Pedagogia  da infaincia,
dimensos es humanas; direitos da infaincia e relaças o creche famícilia; as instituiços es de educaças o infantil como espaço de produças o das
culturas infantis. Paraimetros nacionais de qualidade para a educaças o infantil. Paraimetros baisicos de infraestrutura para instituiços es de
educaças o infantil. Referencial curricular nacional para a educaças o infantil. Polícitica nacional de educaças o: pelo direito das crianças de
zero a seis anos a  educaças o.  Base Nacional Comum Curricular.
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ANEXO III

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

DESCRITIVO DAS PROVAS PRAeaTICAS

Motorista
Prova Prática  : 
1. A Prova Praitica constarai de Exame de Direças o Veicular, destinando-se a avaliar a habilidade do candidato e sua adequaças o no manejo
de veíciculo.
2. Os testes seras o realizados em oinibus, caminhas o ou automoivel. 
3. Os candidatos deveras o apresentar o documento de habilitaças o (CNH) de categoria mícinima D ao examinador no ato da prova. Nas o
seras o aceitas coipias, protocolos ou outros expedientes que nas o o documento original.
4. O candidato serai avaliado no Exame de Direças o Veicular em funças o da pontuaças o negativa por faltas cometidas durante todas as
etapas do exame partindo de uma pontuaças o de 10 (dez) pontos. A cada falta serai atribuícida a pontuaças o negativa conforme o quadro
abaixo. O saldo corresponderai a pontuaças o do candidato de modo que nas o havendo faltas a pontuaças o serai 10 (dez) pontos.

Quantidade/Tipo de falta Pontuaças o
Únicoma falta eliminatoiria Reprovaças o/eliminaças o
Únicoma falta grave 02 (dois) pontos
Únicoma falta meidia 01 (um) ponto
Únicoma falta leve 0,5 (meio) ponto

5. Serai considerado inabilitado/reprovado/desclassificado na Prova Praitica de direças o veicular o candidato que ultrapassar o tempo
maiximo de 20 (vinte minutos) para realizaças o da prova, cometer falta eliminatoiria ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 5
(cinco) pontos.
6. Sas o faltas eliminatoirias:
a) Nas o conseguir acionar a partida e/ou igniças o do veíciculo atraveis dos meios mecainicos convencionais.
b) Desobedecer a  sinalizaças o de semaiforo ou de passagem de nícivel se existente;
c) Avançar sobre o meio fio;
d) Nas o colocar o veíciculo na airea balizada, em no maiximo treis tentativas, ou ultrapassado o limite de tempo de 5 (cinco) minutos para
esta tarefa especícifica;
e) Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veíciculo na vaga;
f) Transitar em contramas o de direças o;
g) Nas o completar a realizaças o de todas as etapas do exame;
h) Avançar a via preferencial;
i) Provocar acidente durante a realizaças o do exame;
j)  Causar dano ou prejuícizo patrimonial ao Poder Puiblico ou a terceiros em razas o de dolo, dolo eventual,  imprudeincia,  imperícicia ou
negligeincia.
k) Exceder a velocidade regulamentada para a via;
l) Cometer qualquer outra infraças o de trainsito de natureza gravícissima prevista no Coidigo de Trainsito Brasileiro.
7. Sas o faltas graves:
a) Desobedecer a  sinalizaças o da via ou ao agente da autoridade de trainsito;
b) Nas o observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direças o;
c) Manter a porta do veíciculo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele;
d) Nas o sinalizar com antecedeincia a manobra pretendida ou sinalizai-la incorretamente;
e) Nas o usar devidamente o cinto de segurança e/ou nas o exigir dos passageiros o uso;
f) Perder o controle da direças o do veíciculo em movimento;
g) Cometer qualquer outra infraças o de trainsito de natureza grave prevista no Coidigo de Trainsito Brasileiro.
8. Sas o faltas meidias:
a) Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mas o inteiramente livre;
b) Trafegar em velocidade inadequada para as condiços es adversas do local, da circulaças o, do veíciculo e do clima;
c) Interromper o funcionamento do motor, sem justa razas o, apois o inícicio da prova;
d) Fazer conversas o incorretamente;
e) Únicosar buzina sem necessidade ou em local proibido;
f) Desengrenar o veíciculo nos declives;
g) Colocar o veíciculo em movimento, sem observar as cautelas necessairias;
h) Únicosar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
i) Entrar nas curvas com a engrenagem de traças o do veíciculo em ponto neutro;
j) Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
k) Cometer qualquer outra infraças o de trainsito de natureza meidia prevista no Coidigo de Trainsito Brasileiro.
9. Sas o faltas leves:
a) Provocar movimentos irregulares no veíciculo, sem motivo justificado;
b) Ajustar incorretamente o banco de veíciculo destinado ao condutor;
c) Nas o ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
d) Apoiar o pei no pedal da embreagem com o veíciculo engrenado e em movimento;
e) Únicotilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veíciculo;
f) Dar partida ao veíciculo com a engrenagem de traças o ligada;
g) Tentar movimentar o veíciculo com a engrenagem de traças o em ponto neutro;
h) Deixar de verificar os itens de segurança, documentaças o, itens de manutenças o geral do veíciculo (nícivel da aigua, fluícido de freio, oileo de
motor). 
i) Cometer qualquer outra infraças o de natureza leve prevista no Coidigo de Trainsito Brasileiro.
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Operador de Trator
Prova Prática  : 
1. A Prova Praitica constarai de exame, destinando-se a avaliar a habilidade do candidato e sua adequaças o no manejo de equipamento. A
prova praitica serai realizada com trator de pneus com implementos (grade arradora, siladeira ou plantadora).
2. Os testes seras o realizados em local apropriado para realizaças o de atividades inerentes ao cargo. 
3.  Os candidatos  deveras o  apresentar-se  com traje  apropriados  para a  realizaças o  da prova  bem como apresentar  o  documento  de
habilitaças o  (CNH),  contendo  categoria  mícinima C,  ao  examinador  no  ato  da  prova.  Nas o  seras o  aceitas  coipias,  protocolos  ou  outros
expedientes que nas o o documento original.
4. O candidato serai avaliado no exame de acordo com as determinaços es do examinador. Contarai com a operaças o de equipamentos para
execuças o  de  tarefas  de  abertura,  alargamento  e  pavimentaças o  de  estradas,  efetuando  terraplanagem,  retirando  lama  segundo
orientaços es do examinador e de acordo com as caracterícisticas teicnicas do equipamento, entre outras atividades correlatas ao cargo. Os
quesitos objeto da avaliaças o e respectiva pontuaças o sas o:

Atividade Pontuação
Verificaças o do veíciculo/maiquina antes de seu funcionamento e correto acionamento (partida) 2 pontos
Conhecimento sobre o funcionamento do veíciculo/maiquina 2 pontos
Desempenho na conduças o do veíciculo/maiquina 5 pontos
Desempenho no estacionamento do veíciculo/maiquina 1 ponto

Total 10 pontos

5. Serai considerado INAPTO (eliminado) na Prova Praitica o candidato que obtiver pontuaças o inferior a 5 (cinco) pontos ou cometer
alguma das seguintes faltas:
a) Nas o conseguir acionar a partida e/ou igniças o do veíciculo atraveis dos meios mecainicos convencionais.
b) Desobedecer a  sinalizaças o de semaiforo ou de passagem de nícivel se existente;
c) Avançar sobre o meio fio;
d) Transitar em contramas o de direças o;
e) Nas o completar a realizaças o de todas as etapas do exame;
f) Avançar a via preferencial;
g) Provocar acidente durante a realizaças o do exame;
h)  Causar dano ou prejuícizo patrimonial ao Poder Puiblico ou a terceiros em razas o de dolo, dolo eventual, imprudeincia, imperícicia ou
negligeincia.
6. A nota da prova praitica serai obtida pela soma da pontuaças o obtida.
7. A nota da prova praitica serai somada a  nota da prova escrita para se obter a nota final. Os candidatos que obtiverem nota da prova 
praitica inferior a 5,0 sas o considerados INAPTOS (reprovados).
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ANEXO IV

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

REQÚnicoERIMENTO DE APRESENTAÇAOO DE TIeaTÚnicoLOS

REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
Concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura de Agronômica/SC

Nome: Nº Inscrição: Cargo:

Marque X Título Pontuação
estabelecida

Pontuação obtida
(a ser preenchido pela comissão)

Especialização (mínimo
360h/a)

0,50

Mestrado 0,70
Doutorado 0,80

Total
Total por extenso:

Local e data: Assinatura do candidato:

Para uso da comissão:

Local e data: Assinatura:
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ANEXO V

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(sujeito a alterações)

EVENTO DATA
Divulgaças o do edital 26/02/2019
Inscriços es Das 10h do dia 26/02 as 23h59min

do dia 29/03/2019
Recursos contra o edital 26/02 a 28/02/2019
Requerimentos de condiças o especial para realizaças o de provas,
de amamentaças o e portador de deficieincia

27/03/2019

Únicoealtimo dia de pagamento dos boletos (taxa de inscriças o) 01/04/2019
Divulgaças o da lista de inscritos 03/04/2019
Recurso das inscriços es 04 a 08/04/2019
Divulgaças o da lista final de inscritos (homologaças o) 10/04/2019
Data  provável de realizaças o das provas escritas e apresentaças o
dos tícitulos

28/04/2019

Divulgaças o dos gabaritos 28/04/2019 apois as 18h
Recursos das provas escritas e gabaritos 29/04 e 02/05/2019
Gabaritos  definitivos  e  resultados  preliminares  das  provas
escritas e tícitulos

07/05/2019

Recursos  dos  resultados  preliminares  das  provas  escritas  e
tícitulos

08 a 10/05/2019

Resultado definitivo das provas escritas e tícitulos  e convocaças o
para provas praiticas

14/05/2019

Data provável de realizaças o da prova praitica 19/05/2019
Resultado preliminar das provas praiticas 21/05/2019
Recursos quanto aos resultados preliminares das provas praiticas
(incluso pontuaças o de tícitulos para professores)

22 a 24/05/2019

Resultado  definitivo  das  provas  praiticas  e  resultado  final  dos
cargos de Motorista e Operador de Trator

28/05/2019

Homologaças o do concurso* 30/05/2019
*A  homologaças o  do  concurso  podera i se  dar  em  duas  etapas,  caso  a  administraças o  repute
conveniente fazei-lo em relaças o aos cargos que nas o possuem prova praitica apois a divulgaças o do
resultado definitivo das provas escritas e tícitulos.
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