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RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 08/2018 

O Município de Ipumirim – SC, inscrito no CNPJ 82.814.575/0001-02, com sede na rua D Pedro II, 

230, Centro, Ipumirim, SC, CEP 89790-000 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

Volnei Antônio Schmidt, no uso de suas atribuições legais, torna público a errata do Edital de 

Processo Seletivo nº 08/2018. 

a) O item 5 (cinco), passa a vigorar com a seguinte alteração: 

5. SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS GERAIS. 

NUTRICIONISTA, ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE 

CRECHE e ZELADORA 

 

5.1 Para os cargos de SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 

SERVIÇOS GERAIS o candidato poderá se inscrever para apenas 1 (um) cargo, devendo 

orientar-se pelas tabelas constantes 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 , 5.4.4 deste Edital. 

  

5.2 - O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida, ou seja, apresentar diploma 

de curso superior em Nutrição e registro no conselho regional de nutricionista CRN para o 

cargo de Nutricionista, histórico escolar de conclusão do Ensino Médio completo para o cargo 

de Atendente de Consultório Dentário, Ensino Fundamental Completo para o cargo de Auxiliar 

de Creche, e para o cargo de Zeladora ser alfabetizada, apresentar histórico escolar de Séries 

Iniciais ou documento equivalente que comprove a condição de alfabetizada. 

  

5.3 - Para comprovação de habilitação ao cargo o candidato deverá apresentar no ato de 

contratação a habilitação mínima exigida para efetivação do contrato, caso não comprove, o 

mesmo será desclassificado do processo seletivo podendo o município convocar o candidato 

classificado imediatamente após àquele. 

 

5.4- A área, respectiva habilitação mínima exigida, carga horária e vencimentos são as 

constantes nas tabelas a seguir: 

 

5.4.1 Serviços Técnicos Profissionais – Nutricionista – Curso Superior Completo 

Nomenclatura 
C/H 

semanal 

Venc.  

(R$) 
Habilitação Mínima Exigida 

Nutricionista 40 horas 3.400,69 Habilitação Mínima Curso Superior Completo 

em Nutrição e registro no Órgão Fiscalizador 

da Profissão. 

 

5.4.2 Serviços Administrativos - Atendente de Consultório Dentário – Ensino Médio 

Completo 

Nomenclatura 
C/H 

semanal 

Venc.  

(R$) 
Habilitação Mínima Exigida 

Atendente de Consultório Dentário 40 horas 1.462,74 Habilitação Mínima Ensino Médio Completo 
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5.4. 3 Serviços Administrativos – Auxiliar de Creche – Ensino Fundamental Completo 

Nomenclatura 
C/H 

semanal 

Venc.  

(R$) 
Habilitação Mínima Exigida 

Auxiliar de Creche 40 horas 1.500,42 Habilitação Mínima Ensino Fundamental 

Completo 

 

5.4.4 Serviços Gerais – Zeladora - Alfabetizada 

 

Nomenclatura 
C/H 

semanal 

Venc.  

(R$) 
Habilitação Mínima Exigida 

Zeladora 40 horas 1.306,28 Alfabetizada 

 

b) O subitem 12.2, letra “d” passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

d) Cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização na área e/ou 

disciplina da educação, com carga mínima de 20 horas, no 

período de 2017, e 2018, limitando-se a 200 horas no 

máximo. 

0,0025 (zero vírgula zero zero vinte e 

cinco) pontos para cada hora limitando-

se à 200 horas no máximo. 

 

c) Ao item 10 acrescenta o cargo de Nutricionista 

Cargos: 

Agente Educador para Educação Especial; 

Agente de Tecnologia; 

Auxiliar de Sala; 

Monitor Desportivo; 

Fisioterapeuta; 

Atendente de Consultório Dentário; 

Auxiliar de Creche; 

Nutricionista. 

 

d) Ao Anexo I acrescenta conteúdo programático para o cargo de Nutricionista no item 2  

 

NUTRICIONISTA: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto, compreensão do texto, significado 

contextual de palavras e expressões; noções de fonética; domínio da ortografia oficial; 

acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, 

concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase; sintaxe e morfologia; 

colocação pronominal; pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos 

compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem; estrutura das 

palavras, estilística, gramática em geral.  

RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, 

irracionais, reais, complexos; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequencias, conceitos, operações 
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com expressões algébricas; Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 

divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 

aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações 

do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 

geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 

Resolução de situações-problema. CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais 

do município de Ipumirim, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, do país e a 

nível global. Identificação de autoridades do governo municipal, estadual e federal, segundo os 

respectivos cargos, ou mesmo de autoridades, ou de lideranças de influência mundial; aspectos 

contemporâneos da humanidade; conhecimentos históricos, geográficos, políticos e 

administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global; 

atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, 

funções, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do 

excesso. Dietas não convencionais. Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da 

avaliação nutricional. Utilização de tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e 

momentos biológicos. Educação nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da 

educação nutricional. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. 

Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. Desenvolvimento e avaliação de 

atividades educativas em nutrição. Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de 

avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e situação nutricional da 

população. Técnica dietética. Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de 

alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. 

Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Higiene de alimentos. Análise 

microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e 

intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento. Modificações 

físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 

Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos. Atividade física 

e alimentação. Conservação de alimentos. Embalagem em alimentos. Processamento 

tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. Análise dos distúrbios 

nutricionais como problemas de saúde pública. Programa Nacional de Alimentação Escolar 

elaboração, planejamento dos cardápios ofertados aos escolares e aquisição dos gêneros 

alimentícios até a produção e distribuição da alimentação nas unidades escolares. 

 

Ipumirim-SC, 29 de outubro de 2018. 

 

 

 

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT 

PREFEITO  

 


