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E D I T A L  D E  P R O C E S S O  S E L E T I V O  N º .  0 3 / 2 0 2 2  
A B E R T U R A  

                                               
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO, Estado de Santa Catarina, por meio da OMNI 
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de 
acordo com Leis Municipais e demais legislações pertinentes, torna público o Edital nº. 01/2022 que dispõe 
sobre a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS visando selecionar candidatos, para 
contratação por tempo determinado. O PROCESSO SELETIVO será regido pelas instruções a seguir: 
 

1 – DAS FUNÇÕES 

 
1.1 – As Funções a serem providos, os requisitos mínimos, a carga horária mínima, o salário base, as vagas e a 

taxa de inscrição, são os seguintes: 

Função Vagas 
Carga 
horária 

semanal 
Salário Base Requisitos Mínimos 

Taxa de 
Inscrição 

Servente CR* 40 horas 
R$ 1.976,04 

 
Ensino fundamental. R$ 50,00 

Motorista CR* 40 horas 
R$ 2.997,45 

 
Ensino fundamental completo 

e CNH D. 
R$ 50,00 

Merendeira CR* 40 horas 
R$ 2.350,00 

 
Ensino fundamental. R$ 50,00 

Atendente de 
Creche I 

 
CR* 

40 horas 
 

R$ 1.878,08 
 

Ensino médio completo, ou 
cursando magistério ou 

pedagogia. 
R$ 70,00 

Profissional de 
apoio I 

CR* 20 horas 
R$ 1.272,11 

 
Ensino médio completo. R$ 70,00 

Profissional de 
apoio II 

CR* 
20 horas 

 
R$ 1.337,34 

Ensino médio 
completo\magistério. 

R$ 70,00 

Agente comunitário 
de saúde 

CR* 40 horas R$ 2.424,00 Ensino médio completo. R$ 70,00 

Técnico de 
Enfermagem 

CR* 40 horas R$ 2.857,94 
Ensino médio, técnico em 

enfermagem. 
R$ 70,00 

Recepcionista CR* 40 horas R$ 1.796,40 Ensino médio completo. R$ 70,00 

Auxiliar de 
Odontologia 

CR* 40 horas R$ 1.796,40 

Ensino médio (curso de 
auxiliar odontológico ou 
técnico odontológico ou 

similar). 

R$ 70,00 

Agente combate de 
endemias 

CR* 40 horas R$ 2.424,00 Ensino médio completo. R$ 70,00 

Professor 
Educação Infantil e 

Series Iniciais 
CR* 20 horas R$ 2.196,66 

Nível superior de licenciatura 
plena na área de atuação. 

R$ 80,00 

Professor- Inglês CR* 30 horas R$ 3.050,31 
Nível superior de licenciatura 

plena na área de atuação. 
R$ 80,00 

Professor- Arte CR* 20 horas R$ 2.196,66 
Habilitação em nível superior 
de licenciatura plena na área 

de atuação. 
R$ 80,00 

Professor 
Educação Física 

CR* 20 horas R$ 2.196,66 
Habilitação em nível superior 
de licenciatura plena na área 

de atuação. 
R$ 80,00 

Professor Regente CR* 40 horas R$ 4.393,32 Habilitação em nível superior R$ 80,00 
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CR* - CADASTRO RESERVA. Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PCD 
(Pessoas com Deficiência) em virtude do quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, 
sendo mantido o cadastro de reserva. 
1.2 - As atribuições e funções inerentes a cada função estão detalhadas no Anexo I. 
 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será 
organizado pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda, bem como regido pelas instruções especiais 
constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal 
vigentes e pelas normas cabíveis que vierem a surgir. 

2.2 - O Processo Seletivo compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter classificatório e 
eliminatório e Prova de Títulos de caráter classificatório. 

2.3 - As provas serão realizadas na cidade de Pinheiro Preto- SC, por definição conjunta do Município de 
Pinheiro Preto/SC e a empresa organizadora, OMNI Concursos Públicos Ltda. 

2.4 - O edital completo e respectivas retificações serão publicadas no site www.omniconcursospublicos.com.br 
e Diário Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto:  

2.5 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste PROCESSO SELETIVO serão, bem como no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto:  e  www.omniconcursospublicos.com.br , 

2.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo e a divulgação desses documentos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 2.5. 

2.7 - Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília. 

de Creche  de licenciatura plena em 
pedagogia. 

Médico CR* 20 horas 
R$ 10.174,23 

 
Ensino superior em medicina. R$ 80,00 

Psicólogo NASF CR* 20 horas 
R$ 3.756,14 

 
Ensino superior em psicologia. R$ 80,00 

Nutricionista 
 

CR* 
20 horas 

 
R$ 3.756,14 

 
Ensino superior em nutrição. R$ 80,00 

Educador Físico CR* 20 horas 
R$ 3.756,14 

 
Ensino superior educação 

física. 
R$ 80,00 

Fisioterapeuta CR* 
20 horas 

 
R$ 3.756,14 

Ensino superior em 
fisioterapia. 

R$ 80,00 

Enfermeiro ESF CR* 20 horas R$ 4.941,86 
Ensino superior em 

enfermagem. 
R$ 80,00 

Farmacêutico CR* 40 horas R$ 3.894,13 Ensino superior em farmácia R$ 80,00 

Farmacêutico CR* 20 horas R$ 1.947,06 Ensino superior em farmácia R$ 80,00 

Assistente social CR* 
40 horas 

 
R$ 3.894,13 

Ensino superior em 
assistência social. 

R$ 80,00 

Advogado CR* 
40 horas 

 
R$ 6.242,55 

 

Bacharelado em Direito e 
registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

R$ 80,00 

Fonoaudiólogo CR* 20 horas R$ 3.756,14 
Ensino superior em 

Fonoaudiologia 
R$ 80,00 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                        

 

Página 3 de 32. 

 

 

3 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 - São condições para ingresso em Função Pública: 
3.1.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72. 
3.2 - São requisitos para nomeação: 
3.2.1 - Ser aprovado neste Processo Seletivo; 
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos  
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da função mediante confirmação de 
exame médico admissional; 
3.2.4 - Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino; 
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
3.2.6 - Atender as condições de escolaridade e requisitos da função; 
3.2.7-Possuir habilitação profissional para o exercício das funções, quando for o caso;  
3.2.8-Atender as condições especiais, prescritas em lei ou decreto, para determinadas funções; 
3.2.9 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
3.2.10 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite 
acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, 
do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários. 
3.2.11 - Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, empregos e 
funções, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória. 
3.3 - Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Item 1, deste Edital são essenciais para 
contratação, devendo o candidato na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos no 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Pinheiro Preto/SC. No caso do não cumprimento das 
referidas exigências, o candidato perderá o direito à vaga. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 - As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições pelo 
Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 4.2. 
4.2 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico 
www.omniconcursospublicos.com.br a partir do dia 22/12/2022 até o dia 05/01/2023 desde que efetue o 
pagamento até o dia 06/01/2023 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento do 
formulário eletrônico de inscrição no endereço www.omniconcursospublicos.com.br. 
4.2.1 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital. 
4.2.2 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores 
divergentes. 
4.2.3 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento da rede 
bancária credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.5 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo 
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
4.2.6 - A OMNI Concursos Públicos Ltda, não se responsabiliza por inscrições via internet, não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, salvo por 
culpa exclusiva da instituição organizadora. 
4.2.7 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.omniconcursospublicos.com.br em caso de  
dúvida  para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua 
Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail 
candidato@omniconcursospublicos.com.br 
4.2.8 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão devolvidos. 
4.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
mailto:candidato@omniconcursospublicos.com.br
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4.4 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do 
prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital. 
4.5 - Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos. 
4.5.1 - Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo da data 
recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações. 
4.6 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese alguma. 
4.7 - No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a OMNI Concursos Públicos Ltda 
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição Formulário estará em posse do Coordenador da OMNI Concursos 
Públicos Ltda. 
4.8 - A inclusão de que trata o item 4.7 será realizada de forma condicional e será confirmada pela OMNI 
Concursos Públicos Ltda, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão. 
4.8.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.7, a mesma será cancelada, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
4.9 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do Processo 
Seletivo pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. 
4.10 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital. 

4.11 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e 

anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo em que se 

garantam os princípios do contraditório e ampla defesa. 

4.12 - A partir do dia 10/01/2023 o candidato deverá conferir no site www.omniconcursospublicos.com.br, se foi 
deferido seu requerimento de inscrição, o prazo para recurso referente as inscrições homologadas serão no 
período de 11/01/2023 a 12/01/2023. 
4.12.1 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja 
incompatibilidade de horários das provas de cada um deles, conforme horários descritos no item 7.1. 
4.12.2. Para os candidatos enquadrados na condição de doador de sangue e de medula óssea, é 
obrigatório encaminhar cópia simples da Carteira de Doador de Medula Óssea e/ou REDOME, de acordo 
com a Lei nº 10.567, de 10 de janeiro de 2018.  
4.13. Para solicitar a isenção de pagamento, o candidato deverá efetuar a inscrição durante o período de 

22/12/2022 a 26/12/2022, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

4.13.1. OS PEDIDOS DE ISENÇÃO SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO 

CANDIDATO) 

4.13.2. Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Isenção o candidato deve 

acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos.com.br  utilizando o seu CPF e 

senha pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais Informações” 

e em seguida no item “Pedido de Isenção”. 

4.13.3. Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. 

Entende-se por “digitalizados” as comprovações escaneados a partir de seu documento original, sendo 

desconsiderados documentos “fotografados”, ou, ainda, outro meio que não permita a sua perfeita identificação. 

A digitalização deve ser em tamanho real do documento, sem qualquer tipo de redução ou ampliação, sendo 

utilizada a proporção de 1 para 1. Documentos digitalizados em tamanhos diversos ao original não serão 

avaliados, sendo indeferidos e não pontuados. Da mesma forma, deve-se manter o esquema original de cores 

do documento, ou seja, sendo um documento “colorido” deve ser digitalizado mantendo o mesmo padrão de 

cores, sob pena de indeferimento, em caso de alterações. 

4.13.4. Para ter direito à isenção, o doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser 

inferior a 3 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses. 

4.13.5. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto neste Edital, somente a doação de sangue 

promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 

4.13.6 A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento 

expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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4.4. As informações prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição, bem como toda a 

documentação apresentada são de inteira responsabilidade do candidato. 

4.5. A declaração falsa implicará: 

4.5.1. No cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo, se a falsidade for constatada antes da 

homologação de seu resultado; 

4.5.2. Na exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e 

antes da nomeação para a função; 

4.5.3. Na declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 

4.6. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

4.6.1. Omitir informações;  

4.6.2. Fraudar e/ou falsificar documentação;  

4.6.3. Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou, 

4.6.4. Entregar o pedido de isenção fora do prazo previsto neste Edital. 

4.7. A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. avaliará os pedidos de isenção e publicará sua decisão no site 

www.omniconcursospublicos.com.br a partir do dia 03 de janeiro de 2023. 

4.8. O candidato que tiver a solicitação de isenção do valor de inscrição INDEFERIDA poderá impetrar recurso 

contra o indeferimento da Isenção, no período de 04/01/2023 a 05/01/2023. 

4.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão 

participar deste Processo Seletivo, desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 06 de janeiro 

de 2023.  

 

5– DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 

 
5.1 - Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em 
cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298/99 e 
Decreto Federal 9.508/18, observando-se a compatibilidade de condição especial do candidato com as 
atividades inerentes às atribuições da função para o qual concorre, no prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 
5.1.1 -A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser 
destinada às pessoas com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª vaga, a 3ª vaga será a 41ª vaga, a 4ª 
vaga será a 61ª vaga, e assim sucessivamente. Salvo, cumprimento de cotas de vagas para PcD, neste caso o 
número de candidatos convocados poderá ser superior a ordem de convocação citada. 
 
5.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste Edital resulte em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
5.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Processo de Seleção Simplificada em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas. 
5.5 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato no período de 
22/12/2022 a 05/01/2023 especificando que deseja concorrer às vagas reservadas. 
5.6 -OS PEDIDOS DE VAGAS RESERVADAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 
SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)  
5.6.1 - Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Vagas Reservadas o 
candidato deve acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos utilizando o seu 
CPF e senha pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais 
Informações” e em seguida no item “PCD- Pessoa com Deficiência”. 
5.6.2 - Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF em 
formato que permita a sua perfeita identificação.  
5.7 - Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, sob pena de 
indeferimento: 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos/
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a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do término das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo 
do número do CRM do médico responsável por sua emissão,  
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada ou leitura de 
sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação 
dentro do prazo previsto para envio da documentação.  
c) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá anexar solicitação 
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da 
prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição 
das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;  
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio 
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo. 
f) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar 
acompanhante, não realizará a prova, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de 
comprovação, certidão de nascimento ou atestado médico, dentro do prazo de envio dos documentos. 
5.8 - Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse 
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para 
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 
5.9 - Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas nesse 
sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24. 
5.10 - O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 5.7 letra “a”, e que, não 
tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente será 
considerado como “concorrendo às vagas de ampla concorrência”. 
5.11 - Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste 
Item e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem 
como poderão não ter as condições especiais atendidas. 
5.12 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Item não 
poderão interpor recurso administrativo em favor de sua condição. 
5.13 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação 
geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
5.14 - Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame médico 
oficial ou credenciado pelo Município de Pinheiro Preto/SC, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício da função. Será 
eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não 
se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
5.15 - A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original 
oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 5.7 deste 
Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 
5.16 – Não caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica do Município de Pinheiro Preto/ SC. 
5.17 - A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
5.18 - O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo não será devolvido. 
5.19 - Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação ou aposentadoria por invalidez. 
 

6 – DAS PROVAS 

 
6.1 - A aplicação de provas do Processo Seletivo Edital nº. 03/2022 será constituída por: 
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6.1.1 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório. 
6.1.2 - A Prova Objetiva conterá 30 (Trinta) questões, com 04 opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas 
uma opção correta, de acordo com a tabela abaixo: 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA 
QUANTIDADES DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL 

Nível Fundamental Médio 

Língua Portuguesa 10 4,0 40 

Matemática 05 4,0 20 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

10 4,0 40 

TOTAL  25  100 

 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA 
QUANTIDADES DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL 

Nível Médio Técnico e Nível 
Superior 

Língua Portuguesa 05 4,0 20 

Matemática 05 4,0 20 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

05 4,0 20 

Conhecimento Específico 10 4,0 40 

TOTAL  30  100 

 
 
6.1.3 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100(cem) pontos. 
6.1.3.1 - Será considerado inabilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual a zero. 
6.2 - A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para distribuição e 
orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas. 
6.3 - O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo II. 
6.4 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no momento da 
prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca examinadora.  
 

7– DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 22/01/2023 no Município de Pinheiro Preto/SC, 

em locais que serão divulgados na data de 17/01/2023, no site www.omniconcursospublicos.com.br e Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto de acordo com a tabela abaixo: 
 

PERÍODO                                                              CARGOS 

9h00 
Servente, Motorista, Merendeira, Atendente de Creche I, Profissional de Apoio I, Profissional de 
Apoio II, Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Recepcionista , Auxiliar de 
Odontologia e Agente de Combate de Endemias. 

14h00 

Professor Educação Infantil e Series Iniciais, Professor - Inglês, Professor – Arte, Professor 
Educação Física, Professor Regente de Creche, Médico, Psicólogo NASF, Nutricionista, Educador 
Físico, Fisioterapeuta, Enfermeiro ESF, Farmacêutico 20 H, Farmacêutico 20 H, Assistente Social e 
Advogado. 

 
7.1.1 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com antecedência, portando 
documento de identidade original, caneta transparente azul ou preta, 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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7.1.2 - O candidato poderá ausentar-se do local de provas, depois de decorridos 01h (uma hora) do início das 
mesmas, levando consigo o caderno de prova. 
7.1.3 - Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 
retirar-se do local simultaneamente. 
7.1.4 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação. 
7.1.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade. 
7.1.6 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, 
mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição. 
7.1.7 - O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira 
funcional sem valor de identidade, nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou 
protocolos de entrega de documentos. 
7.1.8- Serão considerados documentos de identidade: Documento de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei 
federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
7.1.9 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro 
documento que o identifique.  Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências. 
7.1.10 - A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
7.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens 
7.1.5, 7.1.6,7.1.7 e 7.1.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
7.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado. 
7.2.2 - Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar documento de identificação exigida; 
b) Não devolver a folha de respostas assinada cedida para realização das provas; 
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 
permanência estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta;  
e) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, 
por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, durante a realização da prova. 
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados; 
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e/ou nas folhas de respostas; 
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo; 
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo; 
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes e/ou com outros candidatos; 
7.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos eletrônicos 
ligados (bip, telefone celular, relógio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). 
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, deverá estar desligado e, em caso de aparelho telefone 
celular, deixar desligado ou retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da 
presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
7.2.4 - É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda 
que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação. 
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7.2.5 - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização 
de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. 
7.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados. 
7.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, 
após ter assinado a lista de presença. 
7.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas e não poderá levar o caderno 
das questões.  
7.2.9 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará 
na eliminação automática. 
7.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 
afastamento de candidato da sala de provas.      
7.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva 
responsabilidade, não haverá segunda chamada por motivo de enfermidade que esteja acometido no dia da 
prova, e ainda será de responsabilidade o risco de transmissão de enfermidade aos demais. 
7.3.2 - Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local 
ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo 
apoio necessário. 
7.3.3 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo 
não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo. 
7.3.4 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
7.3.5 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura óptica. 
7.3.6 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta transparente de tinta azul ou preta 
para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição 
da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da 
Administração ou da organização do Processo Seletivo, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão 
consideradas ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 
7.3.7 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, nos termos do edital, deverá levar um acompanhante, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta 
condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
7.3.8 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se 
deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela 
coordenação do Processo Seletivo. 
 

 
8.1- A Prova Prática será de caráter classificatório e eliminatório e caberá recurso 
 
8.2 - A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem as vagas de MOTORISTA, será aplicada, na 
data provável de 22/01/2023 em local e horário a ser definido e disponibilizado no site 
www.omniconcursospublicos.com.br.  

 
8.3 - Não haverá 2ª (segunda) chamada, em hipótese alguma, para realização das provas práticas. 
 
8.4 - As provas práticas serão aplicadas em 2ª fase, aos candidatos inscritos nos cargos: 
 

CARGO Número de vagas oferecidas no Candidatos que serão convocados 

8 – DAS PROVAS PRÁTICAS 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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Processo Seletivo para prova prática 

Motorista CR 
Todos candidatos com Inscrições 

Homologadas 

 
8.5 - No dia da realização da Prova Prática os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional 
de Habilitação, na categoria "D" para Motorista, no local indicado no Edital de Convocação para realização da 
prova prática. 
8.6 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
8.7 - O candidato que não apresentar o documento mencionado no subitem 8.5, não poderá realizar a Prova 
Prática. 
8.8 - A Prova Prática incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades para desenvolver 
as atividades que competem ao respectivo cargo. 
8.9 - Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo. 
8.10 - Os critérios para a avaliação da Prova Prática dar-se-á na seguinte forma: 
 
8.10.1 – MOTORISTA: 
8.10.1.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D", 
dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência 
na CNH. 
8.10.1.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
8.10.1.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova 
Prática. 
8.10.1.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá 
executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

MOTORISTA PONTUAÇÃO 
TEMPO MÁXIMO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

Tarefa – Consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, 
abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e operação de 

veículos na realização da tarefa 

5,0 
 

 

Manutenção, operação e execução dos serviços determinado na 
tarefa. 

2,5  

Tempo de Prova (realizado no tempo permitido) 2,5  

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO 10 pontos 20 min 

 
 

8.11 - O candidato que não atingir 50% (Cinquenta por cento) da prova, será automaticamente eliminado, 
independentemente de seu desempenho nas demais etapas do certame. 

 

9- DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS (somente para o cargo de professor) 

 
9.1– Constituem Títulos somente os indicados na tabela a seguir, desde que devidamente comprovados e 
relacionados à área para a qual o candidato está concorrendo, limitando-se a pontuação ao máximo descrito, 
sendo que os pontos excedentes serão desconsiderados. 
9.2 – Os pontos dos Títulos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de "aprovação", somente 
para os candidatos classificados na Prova Objetiva. 
9.2.1 – O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será somado à nota obtida na Prova Objetiva. 
9.2.2 – A somatória será feita somente para os candidatos que forem habilitados na Prova Objetiva, de acordo 
com o presente Edital. 
9.2.3 – Para as funções de Professor poderão ser apresentados os seguintes títulos: 
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ITEM DE AVALIAÇÃO (SOMENTE UM TÍTULO 
POR ITEM) 

PONTOS POR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Doutorado na área da Educação 
5 (cinco) pontos - 

máximos um título 

 
10 pontos 

Mestrado 
3 (três) pontos - 

máximos um título 

Pós-Graduação Latu Sensu – carga horária 

mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos - 

máximos um título 

 

9.2.4-Somente serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel 
timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído. Em caso de 
declarações, deve constar a justificativa para a não emissão dos certificados, acompanhado do histórico de 
disciplinas e carga horária. 

9.2.5-No caso do certificado de conclusão não constar as disciplinas e carga horária, deverá ser acompanhado 
de histórico escolar emitido pela instituição de ensino. 

9.2.6-Os certificados em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução com declaração expressa 
assinada pelo tradutor responsável. 
9.2.7 – Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com a área 
da função. 
9.2.8 – Para comprovação dos títulos previstos no item 9.2.4, o comprovante deverá ser diploma ou certificado, 
ou ainda declarações e/ou atestado de conclusão do curso, expedidos pela entidade promotora, estes dois 
últimos acompanhados de histórico escolar, nos termos, também, do item 9.2.5 deste Edital. Não será 
pontuado boletim de matrícula ou histórico escolar somente ou outra forma que não a determinada neste item, 
não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida. 
9.2.9– Os diplomas de pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado devem estar devidamente 
registrados e para estes, não serão aceitos atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas 
sem histórico. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira. 
9.2.10– Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive 
tempo de serviço público ou privado, estágios ou monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, 
congressos, etc. como  
9.3 – Todos os títulos deverão ser enviados no período de inscrição de 08/10/2022 a 20/10/2022. Deverá 
providenciar os títulos exigidos no item 9.3 e anexar na opção de Prova de títulos disponível na Área do 
candidato. 
9.4 -OS TITULOS SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)  
9.4.1 -Para a apresentação eletrônica dos títulos o candidato deve acessar a “Área do Candidato” a partir do 
site www.omniconcursospublicos.com.br utilizando o seu CPF e senha pessoal. Na área do candidato deve 
localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais Informações” e em seguida no item “Prova de Títulos”. 
9.4.2-Os títulos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. Entende-se 
por “digitalizados” os títulos escaneados a partir de seu documento original, sendo desconsiderados títulos 
“fotografados” ou ainda outro meio que não permita a sua perfeita identificação. A digitalização deve ser em 
tamanho real do título, sem qualquer tipo de redução ou ampliação, sendo utilizada a proporção de 1 para 1. 
Títulos digitalizados em tamanhos diversos ao original não serão avaliados, sendo indeferidos e não 
pontuados. Da mesma forma, deve-se manter o esquema original de cores do título, ou seja, sendo um título 
“colorido” deve ser digitalizado mantendo o mesmo padrão de cores, sob pena de indeferimento, em caso de 
alterações. 
9.4.3-Serão indeferidos os títulos que não atenderem ao disposto neste item, em especial às seguintes 
ocorrências: 
a- Títulos fotografados;  
b- Títulos que em seu original são coloridos e são apresentados em preto e branco; 
c- Arquivos com margens que não existem no título físico; 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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d- Arquivos que não contenham a frente e o verso do título dispostas em paginação eletrônica 1 e 2, sendo a 
página 1 para a frente do título e a página 2 para o seu verso; 
e- Títulos digitalizados em proporção diversa à 1 para 1 (tamanho real do título), sendo indeferidos os títulos 
apresentados com compressão ou ampliação; 
f- Apresentados em arquivos diversos ao formato PDF ou com tamanhos superiores a 2 MB (dois megabytes); 
g- Arquivos de baixa resolução, que não permitam a correta identificação e avaliação do título apresentado; 
h- Títulos não compreendidos nas categorias ou fora dos prazos de realização previstos neste item de títulos; 
i- Arquivos que contenham mais de um título, sendo indeferidos todos os apresentados nesta condição; 
j- Arquivos que contenham informações divergentes entre o formulário eletrônico e o título, em relação à carga 
horária do curso, período de realização e/ou instituição promotora; 
k- Arquivos que contenham apenas a frente ou apenas o verso do título, mesmo que disposto em mais de um 
arquivo. 
9.4.4-Cada arquivo deve conter apenas um título. 
9.4.5-Títulos incompletos (somente frente ou somente verso) serão desconsiderados e não pontuados, mesmo 
que dispostos em dois arquivos. A página 1 (um) do arquivo PDF deve conter a frente do Títulos e a página 2 
(dois) o verso do Título, sendo indeferidas as apresentações que não seguirem esta ordem. 
9.4.6-Apenas o candidato tem acesso a adicionar ou remover títulos de sua inscrição, a partir da área do 
candidato, sendo aqueles apresentados dispostos em sua Área do Candidato, disponíveis para sua consulta, a 
qualquer momento. 
9.4.7-O resultado da análise de títulos, estará disponível de forma individual para cada candidato e inscrição, a 
partir da “Área do Candidato”, na data da Classificação Preliminar 
9.4.8-O recurso tem o objetivo de proporcionar ao impetrante a ampla defesa em relação à análise documental 
apresentada tempestivamente, ou seja, no período destinado à apresentação da prova de títulos, sendo de 
responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos na forma exigida pelo edital. Títulos ou 
documentos apresentados na peça recursal são considerados intempestivos e não serão analisados, sendo 
indeferidos sem análise de mérito. 
9.4.9- O candidato não poderá exceder o total de pontos estabelecido neste Edital. Caso o candidato envie 
mais títulos que o estabelecido, estes perderão direito à pontuação, cabendo aos membros da Banca 
Avaliadora da empresa OMNI Concursos Públicos julgarem o fato. 
9.4.10- Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos constantes das 
Tabelas de títulos deste Edital, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do 
mesmo, este será excluído do Processo Seletivo. 
9.4.11- No prazo de 02 (dois) dias, a contar da divulgação das Notas da Prova Objetiva e avaliação dos Títulos, 
o candidato poderá requerer à Empresa OMNI Concursos Públicos revisão da nota atribuída às provas e dos 
pontos atribuídos aos Títulos, utilizando– se para tanto a “Área do Candidato”. 
9.4.12- Entenda-se prazo de 02 (dois) dias como o primeiro dia subsequente da publicação do edital de notas e 
títulos a que se pretende recorrer. 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
10.1 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira 
Lista Geral dos candidatos classificados, e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com 
Deficiência. 
10.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 
da lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se 
subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que: 
10.2.1 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos. (Quando a função 
exigir) 
10.2.2 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português. (Quando a função exigir) 
10.2.3 - O candidato com maior idade, não alcançados pelo Estatuto do Idoso. 

10.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no site www.omniconcursospublicos.com.br e 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto. 
 

11 – DOS RECURSOS 
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11.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados 
do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no 
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em especial em relação 
quanto: 
a) Divulgação do edital de abertura. 
b) Divulgação das inscrições homologadas deferidas e indeferidas, PCD- Pessoa com Deficiência e 
Atendimentos Especiais. 
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 
d) Divulgação da classificação Preliminar após Prova Objetiva e Prova de Títulos. 
11.1.1 - Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.omniconcursospublicos.com.br realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e 
senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada 
divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis 
no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 
11.1.1.1 - Para envio de recursos referente ao Gabarito Preliminar, será permitido 01 (um) recurso para cada 
questão de prova, sendo enviado de acordo com a numeração selecionada, com argumentação e 
fundamentação referente a respectiva questão, caso não for enviado de acordo o disposto neste item, será 
indeferido conforme item 11.2. 
11.1.2 - No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a 
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou 
relativo a assunto já divulgado anteriormente. 
10.1.3 - Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos, 
sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a lista de inscrições 
homologadas. 
11.1.4 - Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese 
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do 
mesmo. 
11.2 - Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no 
Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos 
que apresentem questões e/ou funções diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os 
recursos enviados fora do período estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com 
período de recurso já encerrado, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o 
preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio 
de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 
11.3 - A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. e/ou Município de Pinheiro Preto/SC não se responsabilizam 
por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator 
externo ao site da OMNI Concursos Públicos Ltda que impossibilite o correto envio do formulário de recurso. 
11.4 - O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a 
propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. 
11.4.1 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso. 
11.4.2 - O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em cargo dos recursos interpostos, e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
11.4.3 - Na ocorrência do disposto nos itens 11.4.1 e 11.4.2, poderá haver, eventualmente, alterações da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior. 
11.4.4 - O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
11.4.5 - As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e 
senha, tendo como referência sempre o número de inscrição. 
11.5 - Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do 
certame, seja por recurso administrativo, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não 
tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas. 
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11.5.1 - O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas 
determinadas no Cronograma do Processo Seletivo, até a data de homologação. Sendo que os resultados e as 
respostas dos recursos serão divulgados na internet no site www.omniconcursospublicos.com.br na “Área do 
Candidato”, e procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de 
aprovados. 
11.6 - A banca examinadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

12. DO CHAMAMENTO 

 
12.1 - A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade do Município de Pinheiro Preto/SC, 
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, no ano letivo de 2023, com base no 
inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal. 
12.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, pois o Município de Pinheiro 
Preto- SC convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário. 
12.3 - Caso o candidato convocado possua outra função pública, acumulável na forma do artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 
contemplando o horário em que exerce sua função, para fins de averiguação de compatibilidade de horários. 
12.4 - No ato da admissão os candidatos classificados deverão apresentar a seguinte documentação:  
1. Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial; 
2. Comprovação de nacionalidade brasileira; 
3. Certidão de antecedentes criminais eleitorais, quanto ao gozo dos direitos Políticos; 
4. Quitação com as obrigações militares, quando for o caso; 
5. Quitação com as obrigações eleitorais; 
6. Idade mínima de 18 anos; 
7. Declaração de bens e fontes de renda; 
8. Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção de proventos; 
9. Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme 
legislação vigente; 
10. Documentos pessoais. 
12.5 - O Prazo que o candidato terá para manifestar interesse na vaga e apresentar a documentação será de 05 
(cinco) dias uteis. 
12.6 - Caso haja necessidade, o Município de Pinheiro Preto/SC poderá solicitar outros documentos 
complementares. 
12.7 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, 
acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as 
decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
12.8 – O regime de Contratação Temporária será baseado na CLT - Consolidação Das Leis Do Trabalho. 
12.9 - Conforme a necessidade do município o(a) contratado (o) poderá ter seu contrato prorrogado por mais um 
ano.  
12.9 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será 
desclassificado. 
12.10 - O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 
12.11 - É de responsabilidade do candidato manter e-mail e telefone atualizados para convocação a vaga. 
12.12 – Para as vagas de Profissional de Apoio, a convocação iniciará com os classificados para a função de 
Profissional de Apoio II, seguido do chamamento dos classificados para a função de Profissional de Apoio I. 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
13.1 - Todas as informações referentes à realização do Processo Seletivo serão fornecidas pela empresa OMNI 
Concursos Públicos Ltda. 
13.2 – O prazo de validade deste Processo Seletivo é de um ano, a contar da publicação da homologação do 
resultado e da classificação final do certame. Este prazo poderá, a critério e conveniência da Administração 
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Municipal, ser prorrogado uma única vez. 
13.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do presente Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
13.3 – O Município de Pinheiro Preto/SC e a OMNI Concursos Públicos Ltda não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
13.4 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à contratação até o número de vagas previstas 
(cadastro reserva), e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o 
prazo de validade do processo e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem 
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá contratar candidatos aprovados além das 
vagas previstas no item 1 obedecendo sempre à ordem de classificação final. 
13.5 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa OMNI Concursos Públicos. 
13.6 - Também integram este Edital de Processo Seletivo os anexos: 
Anexo I: Atribuições/ Pré- Requisitos das funções. 
Anexo II: Conteúdo Programático. 
Anexo III: Cronograma. 
13.7 - Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo estarão disponíveis na Internet, no site 
www.omniconcursospublicos.com.br e Diário Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto, salvo por 
motivo de força maior. 
13.8 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final. 
 

   Pinheiro Preto- SC, 21 de dezembro de 2022. 
 

 

             GILBERTO CHIARANI 

                  Prefeito do Município de Pinheiro Preto 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES/ PRÉ – REQUISITOS  DAS FUNÇÕES 
 
 
SERVENTE 
Receber, orientar, encaminhar o público, informando sofre localização de pessoas em dependências do órgão;  
Montar, reparar e ajustar máquinas e ferramentas; Efetuar limpeza das dependências internas e externas das 
instalações dos órgãos da Administração Pública; Manter em condições de funcionamento os equipamentos de 
proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do órgão; Executar serviços internos de 
entrega de documentos e mensagens; Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; Executar 
ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, 
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente; Verificar instalações hidráulicas elétricas e 
sanitárias durante o seu turno a fim de detectar possíveis irregularidades e providenciar, a tempo, as medidas 
recomendáveis; Controlar a movimentação de veículos, a entrada e saída de volumes, bens móveis e pessoas; 
Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto para comprovar a 
regularidade de sua ronda, quando necessário; Solicitar socorro às autoridades competentes, imediatamente 
nos casos de incêndio, enchentes, ameaças de desabamentos, vendavais, atentados contra a integridade física 
o contra a vida, comunicando o fato à chefia imediata; Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de 
trabalho; Executar outras atividades compatíveis com o cargo; Realizar reparos, compatíveis com seu 
conhecimento; Auxiliar nas atividades de correspondência interna, deslocamento de móveis, equipamentos, 
materiais de expediente; Auxiliar no controle e organização do almoxarifado; Instalar equipamentos para os 
quais não se exige conhecimento técnico; Auxiliar em todas as atividades internas para as quais se exige 
trabalho braçal; Controlar o uso e consumo de energia elétrica e outros bens da administração, a fim de evitar 
desperdício; Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as suas atribuições. 
 
MOTORISTA 
Dirigir veículos oficiais, transportando pessoas e materiais; Zelar pela abastecimento, conservação e limpeza do 
veículo sob sua responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; Comunicar ao 
chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a sua viatura;  Proceder ao controle contínuo de 
consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; Proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando usuários, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; Tratar os passageiros com 
respeito e urbanidade; Manter atualizada sua Carteira Nacional de Habilitação e a documentação do veículo; 
Atender as necessidades de deslocamento a serviço, segundo determinação dos usuários, registrando as 
ocorrências; Implementar práticas de direção defensiva; Respeitar a legislação de trânsito; Relatar as 
anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; Controlar os materiais usados, evitando perdas e 
desperdício; Manter a organização do local de trabalho, especialmente na garagem; Executar outras atividades 
compatíveis com o cargo e similares as atribuições. 
 
MERENDEIRA 
Contribuir com a alimentação e nutrição dos educandos, preparando as refeições a eles destinadas, atentando-
se para a qualidade dos alimentos utilizados e a higiene no processo de preparação; Preparar refeições para 
serem servidas nos mais diversos horários nas Unidades de Educação Escolar do município; Observando o 
cardápio estipulado pela Nutricionista; Adotando o método mais adequado para o preparo; Descongelando 
alimentos quando necessário; Higienizando os alimentos; Utilizando temperos específicos; Atentando-se ao 
tempo de cocção; Servindo o alimento ainda quente, quando tratar-se de refeições dessa natureza; 
Preocupando-se com aroma, cor, textura e consistência dos alimentos, a fim de torna-los apetitosos as crianças; 
Controlar a quantidade de alimentos a ser preparada, de modo que supra a demanda de alimentação das 
crianças e não gere muito desperdício; Utilizar técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de 
alimentos, bem como controlar o prazo de validade dos mesmos; Armazenar os alimentos com cuidado e 
organizadamente, de modo que não sofram contaminação; Receber e conferir alimentos para preparo das 
refeições e merendas, verificando sua quantidade e qualidade; efetuar registros e controles relativos a merendas 
e refeições distribuídas, consumo de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, solicitando sua requisição 
quando necessário; executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior hierárquico 
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(Nutricionista); Limpar e organizar os utensílios, móveis, equipamentos, dependências dos depósitos, cozinha e 
outros, bem como zelar pela higiene, utilizando-se de acessórios pré-determinados (como: luvas, toucas, avental 
entre outros), visando promover a higiene e o bem estar no ambiente de trabalho; Cumprir as determinações da 
Vigilância Sanitária, quanto ao uso de vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem como efetuar a 
revalidação da carteira de saúde anualmente; Guardar amostras de todos os alimentos servidos nas Unidades 
de Educação, conforme normas pré-determinadas; Auxiliar quando necessário, na elaboração de relatórios com 
informações e dados da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou 
procedimentos de sua área de atuação; Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando 
esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; Zelar pela 
limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho; Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, 
visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município; Manter bom convívio interpessoal, 
ter postura profissional e boa apresentação pessoal; Tratar bem os educandos nas Unidades de Educação em 
que for atuar; Utilizar EPI (Equipamentos de Proteção individual) obrigatoriamente durante todo o período de 
exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando garantir sua própria segurança e 
integridade física. O não uso acarretará em processos administrativos, podendo evoluir à demissão com justa 
causa; executar outras tarefas correlatadas as acima descritas, a critério de seu superior imediato (Nutricionista) 
e conforme demanda.  
 
ATENDENTE DE CHECHE I 
Limpeza corporal da criança, ajudar em suas dificuldades, organizar o ambiente para tornar atrativo, 
atendimento individual respeitando as diferenças, atendimento na hora da alimentação, trabalhar em conjunto 
com o professor regente. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS  
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, 
os objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes 
componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; Participar da elaboração e seleção 
do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e 
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das 
atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar 
levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material 
docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins. 
 
PROFESSOR- INGLÊS 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, 
os objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes 
componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
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Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; Participar da elaboração e seleção 
do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e 
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das 
atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar 
levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material 
docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins. 
 
PROFESSOR- ARTE 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, 
os objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes 
componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; Participar da elaboração e seleção 
do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e 
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das 
atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar 
levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material 

docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA I 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, 
os objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes 
componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; Participar da elaboração e seleção 
do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e 
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das 
atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam 
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dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar 
levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material 

docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins. 
 
PROFESSOR REGENTE DE CRECHE 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, 
os objetivos do plano curricular quanto a sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes 
componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; Participar da elaboração e seleção 
do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e 
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das 
atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar 
levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e pelo material 
docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins. 
 
PROFESSOR DE APOIO I E II 
Auxiliar e cooperar com o professor regente, atendimento especial as crianças com maior dificuldade, limpeza 
corporal da criança conforme necessidade, colaborar na organização do ambiente escolar, atendimento na hora 
da alimentação, participar de reuniões quando houver ajustes de horários e outros encontros que envolvam a 
escola, ser pontual com o horário estabelecido, monitorar e auxiliar os alunos que frequentam o transporte 
escolar e auxiliar a escola no que for necessário. 
 
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 
Realizar mapeamento de sua área. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar 
indivíduos e famílias expostos a situações de risco. Identificar área de risco. Orientar as famílias para utilização 
adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário. Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas 
prioritárias da Atenção Básicas. Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade. Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco. Desenvolver 
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. 
Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras. Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites. Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa 
ser potencializado pela equipe. Prestação de primeiros socorros e orientação quando forem chamadas pelas 
famílias assistidas. Orientação às famílias nas ações de saúde preventiva e orientá-las na busca de cuidados 
médicos. Apresentar relatórios mensais das atividades. Desenvolver as atividades de acordo com os princípios 
do SUS e, acima de tudo, voltado à permanente defesa da vida e da saúde do cidadão. Traçar perfil 
epidemiológico das famílias e pessoas. Participar de reuniões que for convocada. Demais atividades inerentes 
às funções do cargo. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; Realizar procedimentos 
de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela 
equipe; Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na Unidade Básica 
de Saúde; Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF, garantindo o 
controle de infecção; Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias 
de risco, conforme planejamento da Unidade de Saúde. 
 
RECEPCIONISTA 
Recepciona clientes e visitantes dos prédios municipais, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, 
para prestar-lhes informações, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. Atende o 
visitante ou munícipe, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos; atende chamadas 
telefônicas, manipulando telefones internos ou externos, presta informações e anota recados; registra as visitas 
e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou comerciais do munícipe ou visitante, para possibilitar o 
controle dos atendimentos diários. Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas 
próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e possibilitar 
acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada e 
de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos 
devidamente autorizados; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR ODONTOLOGICO 
Executar as tarefas determinadas pelo profissional odontólogo; Realizar atividades supervisionadas de rotinas 
junto ao profissional odontólogo; Protocolar documentos, preencher requerimentos, providenciar e arquivar 
documentos de pacientes; Organizar e realizar práticas relativas à manutenção e esterilização dos instrumentos, 
material e equipamentos utilizados no consultório; Providenciar arquivo de fichas de pacientes; Auxiliar o 
profissional odontólogo nos procedimentos realizados em pacientes; Auxiliar no agendamento de consultas e 
atendimentos; Repassar dados e informações inerentes aos trabalhos realizados pelo profissional odontólogo à 
Secretaria da Saúde; Demais atividades inerentes ao cargo. 
 
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 
Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças 
e agravos à saúde; Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o 
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; Identificar casos suspeitos de doenças e agravos à 
saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação 
do fato à autoridade sanitária responsável; Divulgar informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, 
riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; Realizar 
ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; Cadastrar e 
atualizar da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; 
Executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e 
biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; Executar ações de campo em 
projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; 
Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS; Identificar e 
cadastrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada 
principalmente aos fatores ambientais; Mobilizar comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 
ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Participar, mediante 
treinamento adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica 
e ambiental.  
 

MÉDICO 20 HORAS 

Participar da formulação de diagnósticos de saúde realizando levantamentos de situação dos serviços de saúde 
do Município identificando prioridades para determinação dos programas a serem desenvolvidos. Elaborar, 
coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as atividades médicos-
sanitárias conforme necessidades diagnosticadas; Elaborar e coordenar a implantação de normas de 
organização e funcionamento dos serviços de saúde; Participar nas definições dos programas de 
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aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição 
dos conteúdos programados; Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição, distribuição, 
instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área da saúde; Participar do processo de 
programação das ações e da organização dos processos de trabalhos da Unidade de Saúde; Prestar 
atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientação e solicitando hospitalização se necessário; Requisitar, analisar e 
interpretar exames complementares de laboratório para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; 
Participar de juntas-médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas condições de 
saúde, emitindo laudos para admissão, concessão e licenças, aposentadoria por invalidez, readaptação, 
emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental; Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos a 
nível ambulatória; cumprir e fazer cumprir o exercício legal da profissão de acordo com a legislação e código 
vigente. Responder tecnicamente pela instituição perante o Conselho de Medicina, se houver indicação da 
Gestão Municipal para tal. Atuar como médico regulador sendo suas atribuições: I - executar a avaliação técnica 
e autorização de solicitações de procedimentos especializados para tratamento fora de domicílio (TFD); II - 
executar a avaliação técnica e autorização de solicitações de procedimentos especializados em alta 
complexidade e procedimentos da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC); III - 
promover o agendamento e a autorização de consultas, exames e procedimentos especializados, baseado em 
critérios clínicos, com ênfase nos protocolos de regulação e classificação de risco, aos usuários inseridos na fila 
eletrônica do Sistema de Regulação - SISREG nas diversas Centrais de Regulação; IV - promover a reserva de 
leito e a liberação da Autorização de Internação Hospitalar - AIH, baseada em critérios clínicos, com ênfase nos 
protocolos de regulação, aos usuários inseridos na fila eletrônica do SISREG nas Centrais de Regulação do 
Acesso à Assistência; V - decidir e alocar pacientes na rede de serviços de urgência regionalizada e pactuada, 
de acordo com seu julgamento, respeitando a melhor hierarquia de serviços de referência disponível, utilizando, 
se necessário, a prerrogativa da "vaga zero", para garantir os princípios constitucionais e diretrizes do SUS; VII - 
verificar as evidências clínicas das solicitações e o cumprimento dos protocolos de regulação, por meio da 
elaboração de parecer médico; VIII - autorizar ou não a realização de procedimentos, podendo solicitar 
informações adicionais ao caso, se forem necessárias; IX - elaborar parecer técnico para assessoria jurídica da 
Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina referente às ações judiciais, bem como outras demandas 
requisitadas pelo Ministério Público ou processos administrativos, quando os assuntos forem relacionados à 
Central de Regulação; X - elaborar parecer médico para assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde de 
Santa Catarina referente às ações judiciais, bem como outras demandas requisitadas pelo Ministério Público ou 
processos administrativos, após análise de solicitações de exames ou procedimentos especiais, bem como nas 
solicitações de Órteses, Próteses e Matérias Especiais (OPME’s) não contemplados pelo SUS. XI XI- executar 
outras tarefas correlatas. 
 
ENFERMEIRO EFS 
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada. Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF. Executar as ações 
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. No nível 
de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. 
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 
 
PSICÓLOGO NASF  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população 
adstrita; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações Inter 
setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho 
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Desenvolver 
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grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, 
utilizando-se dos recursos da comunidade; Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que 
diz respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; Realizar ações coletivas abordando o uso de 
tabaco, álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; Realizar 
ações de difusão da prática de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com 
relação ao transtorno mental; Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua 
família, visando a reinserção social e a compreensão da doença; Mobilizar os recursos da comunidade para 
constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; Manter contato próximo 
com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários 
de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; Realizar consultas para diagnóstico e avaliação de 
casos encaminhados pela ESF para definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na 
rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, 
mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF 
dependendo das necessidades. 
 
NUTRICIONISTA 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população 
adstrita; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações Inter 
setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho 
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Desenvolver 
ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de doenças e promoção, manutenção e 
recuperação da saúde; Planejar, executar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e 
nutrição de acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade; Desenvolver ações educativas em 
grupos programáticos; Priorizar ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as 
doenças e agravos não transmissíveis e nutrição materno infantil; Prestar atendimento nutricional, elaborando 
diagnóstico, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de 
dieta e evolução do paciente; Promover articulação Inter setorial para viabilizar cultivo de hortas e pomares 
comunitários, priorizando alimentos saudáveis regionais; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que visem à prevenção, a 
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a 
criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na 
comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar 
Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes ESF, 
sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada 
às Equipes ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do ESF; 
Capacitar os profissionais. Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes ESF e a 
população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as 
práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e 
sua importância para a saúde da população; entre outras atividades inerente à função. participar de reuniões 
com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e 
desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada 
com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações Inter setoriais; participar dos 
Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto 
das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; formar grupos de atividade física com 
crianças com sobrepeso e obesidade utilizando os espaços públicos já existentes; formar grupos de ginástica, 
caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos utilizando os espaços públicos já existentes; 
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acompanhar usuários da ATI; formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espaços 
públicos já existentes; avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; oferecer orientações que 
promovam o autocuidado e a prevenção de riscos em todas as suas ações; mobilizar a comunidade para 
participar da comemoração do dia mundial da atividade física; integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população 
adstrita; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações Inter 
setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho 
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Promover 
programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à incapacidade 
funcional, à patologias músculo esqueléticas, minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência 
corporal; Realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a ergonomia e 
postura de crianças e adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já 
constituídos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de 
patologias, a independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de portadores de 
deficiências transitórias ou permanentes; Realizar atendimentos ambulatoriais e domiciliares em pacientes 
portadores de enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, encaminhando a 

serviços de maior complexidade, quando necessário. 
 
FARMACÊUTICO 20 E 40HRS 
Administrar, organizar e dirigir as ações no âmbito da Farmácia da Unidade Sanitária; Preparação de 
medicamentos de acordo com prescrição de profissionais da área de saúde; Atuar no controle e distribuição de 
remédios constantes da farmácia da unidade de saúde; Aviamento de receitas médicas; Elaborar listas de 
medicamentos a serem licitados; Efetuar controle de estoque dos medicamentos da farmácia da unidade 
sanitária; Receber e conferir os medicamentos adquiridos pela unidade sanitária; Planejar e executar a Política 
de seleção e de aquisição de material e medicamentos; Orientar, coordenar, supervisionar os serviços de 
catalogação e classificação de remédios; Organizar e revisar fichários, catálogos e índices, através de processos 
manuais ou automatizados, possibilitando o armazenamento, busca e recuperação da informação;  Coordenar, 
supervisionar e executar estudos e trabalhos que se relacionem com as atribuições do cargo; Planejar e 
executar a implantação de sistemas de informação e automação; Fornecer dados estatísticos e apresentar 
relatórios de suas atividades; pareceres sobre assuntos de sua área de competência; Relatar as anormalidades 
verificadas no seu turno de trabalho; Controlar os materiais usados, evitando perdas e desperdício; Manter a 
organização do local de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as atribuições; 
Efetuar a entrega de medicamentos de maneira domiciliar. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas sociais nas áreas da saúde, assistência e 
previdência, educação, habitação, crianças, adolescentes e idosos; elaborar, coordenar, avaliar e executar 
programa de projetos na área de Serviço Social; Encaminhar providências e prestar orientação social a pessoas 
e grupos e à população em geral e (especialmente população carente); Orientar os cidadãos de diferentes 
segmentos sociais sobre os programas sociais disponível a nível Municipal, Estadual e Federal, e democratizar o 
acesso a esses programas; Planejar, executar e avaliar pesquisa para conhecimento da realidade social do 
Município a fim de subsidiar as ações profissionais; Manter-se sempre atualizada em relação a política social 
dos Governos Estaduais e Federal, a fim de estruturar projetos na área social que visem captar recursos 
financeiros para o Município; E outras atividades correlatadas. 
 
ADVOGADO 
Emitir pareceres jurídicos em todas as áreas do poder executivo municipal sobre a constitucionalidade dos atos 
municipais, em especial quando solicitado, nas áreas e atividades relativas à: tributação, fiscalização, licitações, 
plano diretor, gestão de pessoas, representando-o em juízo ou fora dele; Coordenar, redigir, elaborar, analisar e 
emitir documentos e pareceres jurídicos, minutas de contrato, convênios informes técnicos e relatórios, fazendo 
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observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 
área de atuação; Contribuir na elaboração de projetos de lei do executivo municipal, analisando legislação para 
atualização e implementação; Representar e defender judicial e extrajudicialmente os interesses do poder 
executivo municipal, em qualquer foro ou instância, por delegação do seu Dirigente; Assessorar juridicamente os 
grupos de trabalhos técnicos e administrativos, com ênfase na orientação preventiva; Adequar os fatos á 
legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e consultando códigos, leis e 
jurisprudência, doutrina e outros documentos; Participar, quando designado, de comissões, conselhos e grupos 
de trabalho para análise e emissão de pareceres jurídicos; Orientar na defesa técnica, instruindo pareceres, 
quando necessário. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional; Postular em juízo, 
propondo ou contestando ações; Solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público; Avaliar provas 
documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis; Preservar interesses individuais 
e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito; Cumprir prazos 
legais; Executar outras atividades compatíveis com o cargo e a formação profissional. 
 
FONOAUDIÓLOGA 
Atender, na área de sua formação, crianças em idade escolar e pessoas encaminhadas pelos órgãos de saúde e 
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Desenvolver no âmbito do Município programas educativos e 
preventivos na área da fonação e audição, bem como auxiliar na consecução de programas afins desenvolvidos 
pelas Secretarias Municipais. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA- NÍVEL FUNDAMENTAL 
Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Tipos 
de Frases. Aumentativo e Diminutivo. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Verbo. Tipologia textual. 
Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da sequência lógica de frases, acontecimentos, 
situações. Coesão e coerência. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego das 
classes gramaticais. Pontuação. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. 
 
MATEMÁTICA- NÍVEL FUNDAMENTAL  
Números Naturais. Números inteiros. Números Fracionários. Números Decimais. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Operações Fundamentais. Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor com resolução de situações problemas. Razão e proporção. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação e porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º 
grau. Unidades de medida, sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo 
de áreas. Resolução de situações problema. Sucessor e Antecessor. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  E  ATUALIDADES- NÍVEL FUNDAMENTAL  
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do 
município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, 
história,  meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e 
científicas do Brasil, do Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local 
e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. 
Desenvolvimento sustentável. Educação. Saúde. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO 
Interpretação Leitura e análise de textos. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e 
figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e 
nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação 
de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de 
coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto 
e indireto livre. Colocação pronominal. Tipos e gêneros textuais. Variação linguística: as várias normas e a 
variedade padrão. 
 
MATEMÁTICA NIVEL – NÍVEL MÉDIO 
Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas 
decimal e fracionária). Expressão numérica, propriedades e operações matemáticas. Equações e sistemas de 
equações do 1º e 2º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, 
volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e 
áreas. Resolução de problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  E  ATUALIDADES- NÍVEL MÉDIO 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do 
município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, 
história,  meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e 
científicas do Brasil, do Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local 
e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. 
Desenvolvimento sustentável. Educação .Saúde. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Fundamentos de Enfermagem: técnicas e ações básicas na assistência de enfermagem. Noções básicas de 
saúde e doença. Legislação e Ética de enfermagem. Administrações de medicações. Enfermagem médico-
cirúrgica: cuidados de enfermagem nos problemas que afetam os sistemas respiratórios, cardiovascular, 
hematológico, digestivo, endócrino, neurológico e geniturinário. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-
operatórios. Cuidados de enfermagem em situações de emergência. Noções de prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Enfermagem em Saúde Pública: atenção primária em saúde. Imunizações. Aleitamento 
materno. Participação na prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas, infecto-parasitárias e 
sexualmente transmissíveis. Enfermagem materno-infantil: participação na assistência durante o ciclo vital da 
mulher. Cuidados com o recém-nascido normal e de risco. Cuidados de enfermagem à criança hospitalizada.  
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
Materiais, medicamentos, agentes químicos, equipamentos, aparelhos e instrumental odontológico: 
características, preparo, manipulação, acondicionamento, transporte, uso e descarte e sua manutenção.  
Anatomia bucal, periodontal e dentária.  Notação dentária.  Principais doenças bucais, periodontais e dentárias: 
prevenção, causas, tratamento e controle.  Biossegurança em Odontologia. Métodos de esterilização e 
desinfecção.  Conhecimentos sobre saúde bucal. Técnicas e materiais para remoção do biofilme dentário. 
Organização da clínica odontológica, trabalho em equipe e Atendimento aos Pacientes. Generalidades sobre 
prótese dentária. Epidemiologia da saúde bucal.  
 
LINGUA PORTUGUESA -  NÍVEL SUPERIOR  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. Classificação dos fonemas . Sílabas . Encontros Vocálicos . Encontros 
Consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Orientações ortográficas. Acentuação tônica. Acentuação gráfica. 
Aspectos genéricos das regras de acentuação. Hiatos. Ditongos. Formas verbais seguidas de pronomes. 
Acentos diferenciais. Estrutura e Formação das palavras. Processos de formação das palavras. Derivação e 
Composição. Prefixos.  Sufixos. Tipos de Composição. Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares. Classe de 
Palavras. Termos Essenciais da Oração. Termos Integrantes da Oração. Termos Acessórios da Oração. Período 
composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de Regência. 
Sintaxe de Colocação. Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Funções e Empregos das palavras "que" e "se". Sinais de Pontuação. O uso do hífen. O uso da Crase - 
Interpretação e análise de Textos.  Tipos de Comunicação: Descrição. Narração. Dissertação. Tipos de 
Discurso. Qualidades e defeitos de um texto. Coesão Textual. Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
PROFESSOR ED. INFANTIL E SERIES INICIAIS 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no 
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A 
construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização 
da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na 
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantil. Teorias do 
desenvolvimento. Função atual da Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal e social da criança na 
creche e na pré-escola - direito da criança e etapa inicial da Educação Básica .Processos de ensino 
aprendizagem e  desenvolvimento da aprendizagem   – perspectivas interacionistas: papel do meio sociocultural 
(do adulto) no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da criança. A brincadeira, a linguagem e o 
movimento como dimensões do desenvolvimento infantil. 
 
PROFESSOR - INGLÊS 
Interpretação de Textos em Língua Inglesa. Vocabulário do Idioma. Estruturas gramaticais. Concepções de 
língua e metodologias de ensino. A língua como prática social. Discurso e ideologia.  Educação linguística em 
língua inglesa. Multiculturalismo e globalização. Questões de multiletramentos e letramentos críticos. Estratégias 
de leitura. Gêneros discursivos e ensino de leitura. O trabalho com textos multimodais/multissemióticos. O 
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ensino de inglês no contexto da escola pública brasileira. A pesquisa da/na sala de aula: prática reflexiva, prática 
exploratória e pesquisa-ação. Questões de conhecimento linguístico/sistêmico: morfologia, sintaxe, semântica e 
pragmática. Questões de linguística textual: coesão e coerência, referência endofórica (anafórica e catafórica) e 
exofórica, substituição e elipse. Novas tecnologias da informação e da comunicação. 
 
PROFESSOR – ARTE 
Tendências Pedagógicas da Arte na Educação. Avaliação em Arte/Educação. História da Arte Educação e suas 
determinantes socioculturais. História da arte universal. História da arte do Brasil. Curadoria. Pluralidade cultural: 
códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas. Interculturalidade. Cultura Popular Brasileira. Movimentos 
Artísticos. Conhecimento sobre Artes visuais. Teatro; Dança; Música; Cinema; Artistas (pintores, escultores, 
dançarinos, cineastas, dramaturgos etc.) e suas técnicas/obras/histórias. A Arte Urbana e o Grafite. A Cultura 
Hip Hop – Rap, Breakdance e DJs. A história e técnicas da Fotografia. A arte digital; Optical Art. História do 
cinema brasileiro e mundial. Arte Clássica e Neoclássica.Pintura e música impressionista. A Xilogravura e 
Cordel; Arte Naif. Arte na Publicidade e Propaganda – Jingles.  
 
PROFESSOR ED. FISICA 
Educação Física como componente curricular na Educação Básica. Educação Física e suas Abordagens: 
intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar. Planejamento e Avaliação em 
Educação Física Escolar. Esporte Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no 
contexto escolar. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Concepções psicomotoras na 
educação física escolar. Educação Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação 
Física. As teorias da Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e desportos. 
Biologia do esporte. Fisiologia do exercício. Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e 
transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor; Efeitos da atividade física e do 
exercício físico na prevenção das doenças e promoção da saúde. A história da educação física. Noções sobre 
as diferentes manifestações da cultura corporal: esportes, jogos, lutas, ginástica e dança. Biomecânica do 
movimento humano. Treinamento desportivo: princípios e métodos. 
 
PROFESSOR REGENTE DE CRECHE 
As concepções de Educação e suas repercussões na Organização do Trabalho Escolar na Educação Infantil. 
Psicologia do Desenvolvimento e da aprendizagem infantil. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A sala de 
aula e a prática pedagógica. A importância da arte, da música e do contar histórias. Necessidades da criança de 
0 a 6 anos. Descansar e dormir, hora da alimentação, circulação ao ar livre. Rotinas de atendimento à criança: 
hora do banho de sol, hora do sono, hora de trocar as fraldas, hora do banho, hora de dar remédios à criança. A 
educação alimentar. Noções de higiene bucal. Noções de primeiros socorros. O controle das principais doenças 
infecciosas. Crianças com necessidades especiais. A Recreação. Os Brinquedos de Roda. Rodas Cantadas. 
Pequenos Jogos. Desenvolvimento infantil: físico, afetivo, cognitivo e social. Função atual da Educação Infantil: 
educar-cuidar. Relação entre o cuidar e o educar. A construção do raciocínio matemático. Pensamento e 
linguagem, leitura e escrita, letramento. A instituição e o projeto educativo. O brincar e o brinquedo. Construção 
das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e 
ambiente e matemática. 
 
MÉDICO 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, 
pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia 
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e 
hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes 
de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, 
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artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por 
anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite 
de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama 
intercorrências no ciclo gravídico. Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral. Normas 
e Diretrizes do Programa de Medicina Social e Preventiva. Código de Ética. Código de Processo Ético. 
 
PSICÓLOGO DO NASF 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. A saúde mental e o Sistema Único de Saúde. A Personalidade: 
principais teorias e principais desordens. A Psicanálise. O Gestalt – Terapia. A Abordagem Centrada na Pessoa: 
empatia, congruência e consideração positiva incondicional. Noções de psicopatologia (neurose e psicose). 
Deficiências mentais. Desenvolvimento infantil. Orientação familiar. Indivíduo, instituições e sociedade: 
desenvolvimento, interação social, processos de conhecimento da realidade. O processo grupal e as práticas 
terapêuticas de Grupo. O Trabalho Institucional Psicológico. Estratégias de intervenções psicossociais diversas, 
a partir das necessidades e clientelas identificadas. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e 
acompanhamento de equipes. Saúde, segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida 
no trabalho. Elaboração e emissão de laudos, atestados e pareceres. Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. 
Transtornos de humor, de personalidade, de alimentação, do espectro autista, de déficit de atenção, de 
hiperatividade, de ansiedade, de estresse pós-traumático, de depressão, fóbicos, relacionados ao uso e abuso 
de substâncias psicoativas, entre outros transtornos mentais.  
 
NUTRICIONISTA   
Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. 
Promoção da alimentação saudável. Avaliação nutricional, necessidades e recomendações nutricionais na 
gestação, infância e adolescência. Amamentação e alimentação complementar no primeiro ano de vida. 
Diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade e carências nutricionais na infância e adolescência. Métodos 
e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, 
dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade, hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, 
pneumopatias, anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos: 
Sistemas de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e preparação de alimentos. 
Legislação sanitária dos alimentos. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de 
Nutrição e Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Trabalhador (PAT). Promoção da 
saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional: Transição epidemiológica, nutricional e alimentar no 
Brasil. Determinantes sociais, econômicos e culturais dos distúrbios alimentares e nutricionais. Avaliação 
nutricional de coletividades: métodos, técnicas e indicadores. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
Nutricionista: Formação, legislação e ética no exercício profissional.  
 
EDUCADOR FISICO 
Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e competências do profissional de 
educação física. Aprendizagem motora: natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento de 
resultados e motivação. Organização do ensino: planejamento, seleção de conteúdos, metodologia e avaliação. 
Educação física e os paradigmas da atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. A prática de 
exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios 
norteadores da prática de exercícios em condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, 
capoeira, artes marciais, musculação, atividade laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, 
do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do conteúdo, regras, métodos, 
modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação Física sob o 
esporte de alto rendimento, o esporte para o lazer e o esporte para a saúde: Concepções, significados, 
possibilidades e limitações. Gestão em esportes: concepção, competências e habilidades necessárias ao gestor 
esportivo. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas 
etárias e grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para 
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diabéticos, hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Educação física e 
saúde coletiva. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 
Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, 
manipulações e cinesioterapia respiratória .Assistência fisioterapêutica domiciliar. Equoterapia. Análise da 
marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos 
fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e 
crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e 
procedimentos fisioterápicos. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; cardiovascular. 
Fisioterapia respiratória, vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação 
mecânica, desmame da ventilação mecânica. Avaliação clínica fisioterapêutica. Termoeletrofototerapia. 
Reabilitação e técnicas de reeducação postural.  
 
ENFERMEIRA ESF 
Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE - legislação). Administração de medicamentos e preparo de soluções. 
Integridade da pele e cuidados de feridas. Exercício Profissional de Enfermagem: legislação aplicada à 
Enfermagem. Assistência de enfermagem ao cliente adulto e idoso portador de afecção cardiovascular, 
respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica, hematológica. Assistência de enfermagem a paciente 
cirúrgico no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem a paciente em situação de urgência e 
emergência. Enfermagem em Saúde Pública. Epidemiologia. Doenças infecciosas e Parasitárias. Enfermagem 
em Psiquiatria. Programa Nacional de Imunização. Calendário Nacional de Vacinação atualizado. Prevenção e 
Controle de Infecção. Central de Esterilização. Política Nacional de Humanização (documento base). Gestão em 
Enfermagem. Meios de desinfecção e esterilização de Unidades Básicas de Saúde. Assistência de enfermagem 
em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). 
 
FARMACÊUTICA 40H e 20H 
Farmacologia: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas. Farmacodinâmica - 
Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas. Classificação dos medicamentos. 
Interações medicamentosas. Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e 
Farmacovigilância. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais. Farmacoeconomia. Padronização de 
Medicamentos. Guias farmacoterapêuticos. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de 
Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais. Medicamentos de referência, similares e genéricos. 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais. Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Farmacêuticos. Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis. Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações 
de Grande volume. Cálculos em farmácia. Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de 
Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos 
e microbiológicos. Licitação e Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, 
aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas. Boas práticas de armazenamento e 
estocagem de medicamentos. Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade 
civil, terceiro setor. Família em seus diversos contextos sociais: violência intrafamiliar, abandono de incapaz, 
rupturas conjugais, recomposição familiar. Participação popular e saúde: educação e saúde. Políticas de 
Atenção à Mulher em situação de violência doméstica e suas dimensões contemporâneas - "Lei Maria da 
Penha". Políticas de atenção ao idoso e suas dimensões contemporâneas: violência intrafamiliar, abandono . 
Estatuto do Idoso. Processo de trabalho do assistente social em suas dimensões teórico metodológico, técnico 
cooperativa e ético político. Programa de Saúde da Família. Promoção à saúde e qualidade de vida. Serviço 
Social e Saúde. Trabalho com Grupos e atuação em equipe interdisciplinar. O Serviço Social no Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS. Serviço Social e Educação. Ética e Serviço Social. Questão Social e suas 
manifestações na contemporaneidade. Estatuto da Criança e do adolescente. Código de Ética do Assistente 
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Social. Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social. Lei Orgânica da Assistência Social. Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Norma Operacional 
Básica – NOB/SUAS. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Instrumentalidade do Serviço Social. O estudo social 
em perícias, laudos e pareceres técnicos. Estatuto da Igualdade Racial e atualizações. 
 
ADVOGADO 
Direito Constitucional. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. Teoria da Constituição. Constitucionalismo e 
Neoconstitucionalismo. Poder Constituinte, Originário e Derivado. Reforma e Revisão Constitucional. Controle da 
Constitucionalidade. Normas Constitucionais/Inconstitucionais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação 
Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Controle de 
Constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais: Individuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. 
Princípio da Isonomia. Regime Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança. Mandado de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direitos Sociais e sua 
efetivação. Reserva do Possível. Princípios Constitucionais. Direito Administrativo. Administração Pública: noção 
e objeto. Regime jurídico - administrativo. Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública Direta e 
Indireta: órgãos e pessoas jurídicas. Autarquias. Autarquias Especiais: Agências Reguladoras e Agências 
Executivas. Fundações Públicas e Estatais (governamentais). Sociedades de Economia Mista. Empresas 
Públicas. Entidades Paraestatais e Terceiro Setor. Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação entre os 
entes federados. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos e Requisitos do Ato Administrativo. 
Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. 
Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Contratos Administrativos. Conceito e 
Caracteres Jurídicos. Convênios Administrativos, Contratos de Gestão. Licitação: Conceito, Fundamentos, 
Modalidades e Procedimentos. Pregão. Licitação e Contratos nas concessões e permissões de serviços 
públicos, nas parcerias público-privadas. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Execução 
dos Contratos Administrativos. Teorias da Força Maior, da Imprevisão e do Fato do Príncipe. Bens Públicos. 
Classificação. Caracteres Jurídicos. Direito Tributário. Sistema Tributário Nacional. Sistema Jurídico. Princípios 
jurídicos e princípios constitucionais. Sistema constitucional tributário brasileiro. Imunidades: conceito, espécies, 
natureza jurídica, alcance, interpretação. Distinção entre imunidade, isenção e não incidência. Competência 
Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tributo: conceitos, natureza jurídica. 
Classificações dos Tributos. Espécies Tributárias. Funções dos Tributos. Administração tributária. Imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana. Regra-matriz de incidência Tributária. Hipótese de incidência tributária 
e consequência tributária e seus critérios. Hipóteses de Isenção e imunidade. Direito Processual Civil. Norma 
Processual e Norma Material. Lei Processual no Tempo e no Espaço. Jurisdição. Características da Função 
Jurisdicional. Seus Limites. Jurisdição Voluntária. Competência Absoluta e Relativa. Modificações da 
Competência. Natureza Jurídica. Classificação das Ações. Natureza Jurídica. Tipos de Processo. Pressupostos 
Processuais. Sujeitos do Processo. Capacidade Processual do Juiz e das Partes. Abstenção e Recusa do Juiz. 
Substituição Processual e Sucessão das Partes. Assistência Judiciária. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. 
Atos Processuais. Atos das Partes e Atos do Juiz. A Forma dos Atos Processuais. Nulidade. Instrução 
Probatória. Meios de impugnação das decisões judiciais. Direito Previdenciário. Princípios do direito 
previdenciário.. Vigência e eficácia das normas previdenciárias no tempo e no espaço. Competência legislativa. 
Prescrição em matéria previdenciária. Regimes de previdência social: regime geral, regimes próprios dos 
servidores públicos e regime complementar. Previdência social dos agentes públicos: servidores efetivos, 
servidores estabilizados, detentores de cargo em comissão, detentores de mandato eletivo. Regimes próprios de 
previdência dos servidores efetivos: regras constitucionais permanentes. Aplicabilidade subsidiária das normas 
do regime geral de previdência social. Contagem de tempo fictícia e contagem recíproca. Correspondência entre 
benefício e fonte de custeio. Promoções pós-aposentadoria. Unidade de Regime e de Gestão. Fundos de 
Previdência. Aposentadorias: modalidades, critérios e requisitos de concessão e forma de cálculo dos benefícios 
(remuneração base de contribuição, atualização e parcelas incorporáveis). Aposentadorias especiais: hipóteses 
constitucionais e dependência de regulamentação.  
 
FONOAUDIÓLOGO 
Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia Clínica. Procedimentos subjetivos de 
testagem audiológica indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual. Audiologia do 
Trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente. Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. 
Funções Neolinguística. Sistema Sensório- motor-oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. 
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Deformidade crâneo-faciais. Características fonoaudiológicas. Avaliação mio-funcional. Tratamento 
fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. Distúrbio de Linguagem da 
Fala e da Voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócios - ambientais. 
Desvios fonológicos. Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação orofacial e desvios da deglutição. 
Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiólogo. Distúrbio 
da Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. Assistência 
Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC). Ética e legislação profissional. 
Audiologia: anatomia e fisiologia da audição; audiologia clínica e imitanciometria. Prótese auditiva e reabilitação 
do deficiente auditivo. Otoneurologia; potenciais evocados auditivos. Voz: anatomia e fisiologia laríngea; 
avaliação e tratamento das disfonias. Avaliação e tratamento fonoaudiológico dos pacientes submetidos à 
cirurgia de cabeça e pescoço. Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Avaliação 
e tratamento dos distúrbios da motricidade orofacial. Avaliação e tratamento dos distúrbios da fala desvios 
fonético e fonológico. Linguagem: desenvolvimento cognitivo; bases neurológicas do desenvolvimento da 
linguagem e da aprendizagem. Alterações do desenvolvimento de linguagem princípios, avaliação e tratamento. 
Avaliação e tratamento dos distúrbios da linguagem oral e escrita. Fonoaudiologia e Saúde Pública 
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ANEXO III- CRONOGRAMA 

                                                                                              

MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO- SC– PROCESSO SELETIVO 01/2022 
 

  - Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade de 
ajustes operacionais, a critério do Município de Pinheiro Preto/SC em acordo com a OMNI CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. 

 

DATAS EVENTOS 

21/12/2022 Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO 

22/12/2022 a 05/01/2023 
Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos 

termos deste Edital. 

22/12/2022 a 05/01/2023 
Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, 

nos termos deste Edital. 

 
22/12/2022 a 05/01/2023 

 

Período para realizar o envio da documentação referente a Prova de 

Títulos. 

22/12/2022 a 26/12/2022 
Período para realizar a solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos 

termos deste Edital. 

 
03/01/2023 

 

Resultado de isenção da Taxa de Inscrição. 

06/01/2023 Data para pagamento da Taxa de Inscrição 

09/01/2023 
Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), 

inclusive aos referentes à condição de Deficiente e Lactante. 

09/01/2023 a 10/01/2023 Prazo para recurso referente à homologação das inscrições 

12/01/2023 
Divulgação do local para realização da Prova Escrita Objetiva e Prova 

Prática 

15/01/2023 Realização da Prova Escrita Objetiva e Prova Prática 

16/01/2023 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 

16/01/2023 e 17/01/2023 Prazo para recurso contra o gabarito preliminar 

23/01/2023 
Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, Prova 

Prática e Prova de Títulos e divulgação do gabarito oficial. 

23/01/2023 e 24/01/2023 Prazo para recurso contra a classificação preliminar 

31/01/2023 
Divulgação do Resultado da Classificação Final e respostas dos 

recursos/Homologação do PROCESSO SELETIVO 


