CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 002/2011
RIO DO SUL/SC

1

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 002/2011
O Município de Rio do Sul - SC, torna público a abertura das inscrições ao Concurso Público para preenchimento de vagas das
categorias funcionais constantes do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, a seguir relacionadas, o qual reger-se-á pelas
instruções deste Edital:
CAPÍTULO I
DAS VAGAS, CARGOS, HABILITAÇÃO, REMUNERAÇÃO, TIPOS DE PROVAS E TAXA DE INSCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VENCIMENTO
Código
do
Cargo

Cargo

Vagas

Carga
Horária

+ Auxílio Alimentação
de 8,27 por dia
trabalhado
(nos termos da Lei
Compl. n. 207/10 e
alterações posteriores

REQUISITOS PARA POSSE

Tipos de
Provas

Valor da
Taxa de
Inscrição
R$

1

Advogado

04

20

2.864,27

Graduação em Direito. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

2

Agente Administrativo

22

40

1.273,01

Ensino Médio.

Objetiva

30,00

3

Agente de Defesa Civil

01

40

1.273,01

Ensino Médio. Curso na área de
Defesa Civil.

Objetiva

30,00

Objetiva

35,00

4

Analista de Sistemas

02

40

2.864,27

Graduação em Processamento de
Dados, Ciências da Computação
e/ou Sistemas de Informação.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão, se houver

5

Arquiteto

02

40

2.864,27

Graduação em Arquitetura e
Urbanismo. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

6

Assistente Social

02

40

2.864,27

Graduação em Serviço Social.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Graduação em Ciências Contábeis.
Registro no respectivo órgão
Objetiva
fiscalizador da profissão. Certidão
Negativa de Débitos.

35,00

7

Auditor Interno

01

40

2.864,27

8

Auxiliar de Saúde
Bucal

04

40

848,67

Ensino Médio.

Objetiva

30,00

9

Auxiliar de Serviços
Gerais Feminino

20

40

636,50

Alfabetizado.

Objetiva

6,00

10

Auxiliar de Serviços
Gerais Masculino

10

40

636,50

Alfabetizado.

Objetiva

6,00

11

Calceteiro

4

40

848,67

Alfabetizado

Objetiva
e Prática

6,00

12

Carpinteiro

1

40

954,75

Ensino Fundamental.

Objetiva
e Prática

8,00

13

Cirurgião Dentista

01

20

2.864,27

Graduação em Odontologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

14

Cozinheiro

38

40

742,58

Alfabetizado. Carteira de Saúde.
* Curso Manipulação de Alimentos
(*)

Objetiva

6,00

15

Educador Social

02

40

1.273,58

Ensino Médio.

Objetiva

30,00

16

Enfermeiro

05

40

2.864,27

Graduação em Enfermagem.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2

17

Enfermeiro Obstétrico

18

Engenheiro Civil

19

Engenheiro Sanitarista

20

21

Fiscal de Meio
Ambiente

Fiscal de Saúde
Pública

01
01

01

02

01

40

Graduação em Enfermagem.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Graduação em Engenharia Civil.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Engenharia
Sanitária e Ambiental. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

2.148,20

Graduação em Biologia ou
Engenharia Florestal ou
Engenharia Química ou Engenharia
Objetiva
Sanitária e Ambiental. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão, se houver

35,00

2.148,20

Graduação em Farmácia ou
Engenharia de Alimentos ou
Engenharia Química ou
Enfermagem ou Química Industrial
de Alimentos. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão

Objetiva

35,00

Graduação em Engenharia Civil ou
Arquitetura. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Graduação em Direito ou
Administração ou Ciências
Econômicas ou Ciências
Contábeis. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão,
exceto para graduação em Direito.
Certidão Negativa de Débitos, para
todos

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

2.864,27
2.864,27

40

40

40

40

2.148,20
+ Gratificação de

22

Fiscal de Serviços
Públicos

02

40

Produtividade
Nos termos da Lei
Complementar n.
101/03 e alterações
posteriores

2148,20

23

Fiscal de Tributos

01

40

+ Gratificação de
Produtividade
Nos termos da Lei
Complementar n.
101/03 e alterações
posteriores

24

Fiscal do PROCON

01

40

2.148,20

Graduação em Ciências Contábeis
ou Administração ou Economia ou
Direito. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão,
exceto para graduação em Direito.

25

Fisioterapeuta

01

40

2.864,27

Graduação em Fisioterapia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

26

Fonoaudiólogo

01

40

2.864,27

Graduação em Fonoaudiologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

27

Médico

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

01

40

8.592,82

Graduação em Medicina. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

Médico
28

29

Médico Angiologista

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Angiologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

30

Médico Auditor

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

31

Médico Autorizador

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

3

32

33

Médico Cardiologista

Médico Cirurgião Geral

02

01

20

20

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Cardiologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Cirurgia Geral.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

34

Médico Dermatologista

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Dermatologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

35

Médico
Endocrinologista

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Endocrinologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

36

Médico
Ginecologista/Obstetra

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Ginecologia e
Obstetrícia. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Neurologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Oftalmologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Oncologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Ortopedia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em
Otorrinolaringologia. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Pediatria.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Objetiva

35,00

37

38

39

40

41

42

Médico Neurologista

Médico Oftalmologista

Médico Oncologista

Médico Ortopedista

Médico
Otorrinolaringologista

Médico Pediatra

05

01

01

01

01

01

01

20

20

20

20

20

20

20

43

Medico Psiquiatra

02

20

2.864,27

Graduação em Medicina com
especialização em Psiquiatria.
Registro no respectivo Órgão
Fiscalizador da Profissão.

44

Médico Perito

01

20

2.864,27

Graduação em Medicina. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Pneumologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão

Objetiva

35,00

2.864,27

Graduação em Medicina, com
especialização em Urologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

Objetiva
e Prática

8,00

45

46

47

Médico Pneumologista

Médico Urologista

Motorista de Caminhão

01

01

04

20

20

40

1.273,01

Ensino Fundamental. Carteira
Nacional de Habilitação Categoria
“D”

4

48

Motorista de Veículo
Leve

04

40

954,75

Ensino Fundamental. Carteira
Nacional de Habilitação Categoria
“B”

Objetiva
e Prática

8,00

49

Nutricionista

03

40

2.864,27

Graduação em Nutrição. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

50

Operador de
Equipamentos Retroescavadeira

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”

Objetiva
e Prática

6,00

51

Operador
Equipamentos Motoniveladora

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”

Objetiva
e
Prática

6,00

52

Operador
Equipamentos Escavadeira Hidráulica

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”

Objetiva
e
Prática

6,00

53

Operador
Equipamentos – Rolo
Compactador

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”.

Objetiva
e
Prática

6,00

54

Operador
Equipamentos - Trator
Esteira

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”

Objetiva
e
Prática

6,00

55

Operador
Equipamentos - Trator
Pneu

01

40

1.273,01

Alfabetizado. Carteira Nacional de
Habilitação “C”

Objetiva
e
Prática

6,00

56

Pedreiro

04

40

954,75

Alfabetizado.

Objetiva
e
Prática

6,00

57

Psicólogo

06

40

2.864,27

Graduação em Psicologia. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

35,00

58

Psicopedagogo

01

40

2.864,27

Graduação em Pedagogia ou
Psicologia, com especialização em
Psicopedagogia.

Objetiva

35,00

59

Radiologista
Odontológico

2.864,27

Graduação em Odontologia com
especialização em Radiologia.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

35,00

1.750,38

Ensino Médio e Curso Técnico em
Agropecuária ou Técnico Agrícola
com habilitação em Agropecuária.
Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Objetiva

30,00

1.750,38

Ensino Médio e Curso Técnico em
Enfermagem. Registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Objetiva

30,00

Objetiva

30,00

60

Técnico em
Agropecuária

61

Técnico em
Enfermagem

01

01

10

20

40

40

62

Técnico em Informática

02

40

1.750,38

Ensino Médio e Curso Técnico em
Processamento de Dados,
Informática, Rede de
Computadores ou Sistemas.

63

Técnico em Radiologia

01

20

1.750,38

Ensino Médio e Curso Técnico em
Radiologia. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Objetiva

30,00

64

Telefonista

01

36

848,67

Ensino Médio.

Objetiva

30,00

65

Topógrafo

01

40

1.750,38

Ensino Médio e Curso Técnico em
Agrimensura ou Técnico em
Topografia.

Objetiva

30,00

66

Turismólogo

01

40

2.864,27

Graduação em Turismo e Hotelaria.
Registro no respectivo órgão
Objetiva
fiscalizador da profissão.

35,00

67

Vigia

03

40

742,58

Alfabetizado.

Objetiva

6,00

5

68

Professor de Ciências

01
01
CR

30
40
20

1.336,50
1.782,00
891,00

08
03
01
04

10
20
30
40

445,50
891,00
1.336,50
1.782,00

Licenciatura Plena em Ciências
Físicas e Biológicas, Biologia ou
Ciências.

Objetiva

35,00

Licenciatura Plena Em Educação
Física e registro no CREF

Objetiva
e
Títulos

35,00

69

Professor Educação
Física

70

Professor Italiano

01
CR

40
20

1.782,00
891,00

Licenciatura Plena em Letras –
Habilitação em Língua Italiana

Objetiva
e Títulos

35,00

71

Professor Espanhol

01
CR

40
20

1.782,00
891,00

Licenciatura Plena em LetrasHabilitação Língua Espanhola

Objetiva
e Títulos

35,00

72

Professor de Música

03
01

20
40

891,00
1.782,00

Licenciatura Plena em Música ou
Licenciatura Plena em Artes com
Habilitação específica em Música

Objetiva
e
Títulos

35,00

73

Professor Artes

01
02
04

20
30
40

891,00
1.336,50
1.782,00

Licenciatura Plena em Artes.

Objetiva
e Títulos

35,00

74

Professor História

01
01

20
40

891,00
1.782,00

Licenciatura Plena em História.

Objetiva
e Títulos

35,00

75

Professor Inglês

01

20

891,00

Licenciatura Plena em LetrasHabilitação em Língua Inglesa.

Objetiva
e Títulos

35,00

76

Professor Matemática

01
01

20
40

891,00
1.782,00

Licenciatura Plena Em Matemática.

Objetiva
e Títulos

35,00

77

Professor Filosofia

01

40

1.782,00

Licenciatura Plena em Filosofia.

Objetiva
e Títulos

35,00

78

Professor Língua
Portuguesa

01
CR

20
40

891,00
1.782,00

Licenciatura Plena em Letras.

Objetiva
e Títulos

35,00

Objetiva
e Títulos

35,00

79

Professor Interprete de
Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS

01

40

1.782,00

Licenciatura Plena em Letras –
Habilitação em Libras ou
Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em LIBRAS.
Comprovante de Proficiência em
Interpretação em LIBRAS

80

Professor Educação
Infantil

127

40

1.782,00

Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Curso Normal Superior

Objetiva
e Títulos

35,00

81

Professor Anos Iniciais

CR
CR

40
20

1.782,00
891,00

Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Curso Normal Superior

Objetiva
e Títulos

35,00

82

Pedagogo

04

40

1.782,00

Licenciatura Plena em Pedagogia
com comprovação de experiência
mínima de 02 anos de docência.

Objetiva
e Títulos

35,00

VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA
VENCIMENTO
Códig
o do
Cargo

Cargo

Carga
Horária

+ Auxílio Alimentação
de 8,27 por dia
trabalhado
(nos termos da Lei
Compl. n. 207/10 e
alterações posteriores

83

Contador

40

2864,27

84

Coveiro

40

742,58

85

Desenhista

40

1750,38

86

Eletricista

40

954,75

87

Farmacêutico

40

2864,27

20

891,00

40

1782,00

88
89

Professor de
Geografia
Professor de Ensino
Religioso

REQUISITOS PARA POSSE

Graduação em Ciências
Contábeis. Registro no respectivo
Órgão Fiscalizador da Profissão.
Alfabetizado.
Ensino Médio. Curso de Desenho
Técnico e Noções de Auto Cad.
Alfabetizado. Curso
Profissionalizante na área
Graduação em Farmácia.
Registro no respectivo Órgão
Fiscalizador da Profissão.
Licenciatura Plena em Geografia
Licenciatura Plena em Ciências
da Religião

Tipos de
Provas

Valor da
Taxa de
Inscrição
R$

Objetiva

35,00

Objetiva

6,00

Objetiva

30,00

Objetiva

6,00

Objetiva

35,00

Objetiva
e Títulos
Objetiva
e Títulos

35,00
35,00

6

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO CULTURAL
VENCIMENTO
Código
do
Cargo

Cargo

Vagas

Carga
Horária

90

Agente Administrativo

02

40

91

Auxiliar de Serviços
Gerais Feminino

01

40

92

Bibliotecário

01

40

93

Motorista de Veículo
Leve

01

40

94

Telefonista

01

36

+ Auxílio Alimentação
de 8,27 por dia
trabalhado
(nos termos da Lei
Compl. n. 207/10 e
alterações posteriores

REQUISITOS PARA POSSE

1.273,01

Ensino Médio.

636,50

Alfabetizado.

Tipos de
Provas

Valor da
Taxa de
Inscrição
R$

Objetiva

30,00

Objetiva

6,00

2.864,27

Graduação em
Biblioteconomia. Registro no
respectivo órgão da profissão.

Objetiva

35,00

954,75

Ensino Fundamental, Carteira
Nacional de Habilitação “B”

Objetiva e
Prática

8,00

848,67

Ensino Médio.

Objetiva

30,00

Tipos de
Provas

Valor da
Taxa de
Inscrição
R$

Objetiva

30,00

Objetiva

6,00

Objetiva

6,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO DESPORTO
VENCIMENTO
Código
do
Cargo

Cargo

Vagas

Carga
Horária

+ Auxílio Alimentação
de 8,27 por dia
trabalhado
(nos termos da Lei
Compl. n. 207/10 e
alterações posteriores

95

Agente Administrativo

01

40

1.273,01

96

Auxiliar de Serviços
Gerais Feminino

01

40

636,50

97

Auxiliar de Serviços
Gerais Masculino

01

40

636,50

REQUISITOS PARA POSSE

Ensino Médio.
Alfabetizado.
Alfabetizado.

(*) Os candidatos ao cargo de Cozinheiro, aprovados até o limite de 03 (três) vezes o número de vagas, não detentores do certificado de Curso de
Manipulação de Alimentos, deverão participar do curso de qualificação, sem custo para o candidato, a ser ministrado pelo município.

1.1- A descrição sumária de cada cargo está estabelecida de acordo com o Anexo III, parte integrante deste Edital e conforme
estabelecido em Lei.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES
2.1 - É de inteira responsabilidade do candidato, antes de efetuar a inscrição, ler o presente edital, editais complementares ou de
retificação, caso existam, para conhecer todas as determinações relacionadas, para certificar-se de que possui todas as condições
e pré-requisitos para prestar as provas e assumir o cargo, caso seja aprovado e convocado.
2.2 - Período de inscrição: Serão realizadas pela Internet através do site www.lutzconcursos.com.br no período de
13.07 a 18.08.2011.
2.3 - Taxa de inscrição: Para inscrever-se o candidato deve recolher o valor correspondente ao seu cargo, de acordo com o
Capítulo I deste Edital, em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) de preferência em Casas Lotéricas credenciadas pela
CEF, ou no posto de inscrições, localizado na sede da Empresa LUTZ – Cursos e Concursos, sito à Rua Padre Francisco Spaeth,
151, (última rua que sobe após do SENAC – depois da Gráfica Jawi), no Bairro Santana, de segundas às sextas-feiras, no horário
das 09:00 às 19:00 horas.
2.4 – A Lutz - Cursos e Concursos, bem como a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, não se responsabilizam por falhas na
comprovação de pagamentos realizados fora das agências da Caixa Econômica Federal, principalmente e seus correspondentes
bancários autorizados (casas lotéricas).
2.5 - Procedimentos para Inscrição: As inscrições serão realizadas através da internet, no endereço eletrônico
www.lutzconcursos.com.br, onde o candidato fará o seu cadastro prévio e a impressão do documento de arrecadação. Estes
procedimentos prévios poderão ser feitos em qualquer horário, dentro das datas previstas para inscrição, considerando que o
recolhimento da taxa estará condicionada aos horários de atendimento das agências ou correspondente bancário conveniado para
arrecadação, de preferência nas Agências Lotéricas constante no boleto específico e não poderá ser efetuado fora do prazo
determinado para inscrição definidos neste Edital.
2.5.1. - O candidato que não possui acesso à internet poderá fazer a inscrição na Sede da Empresa LUTZ, Cursos,
Concursos, Assessoria e Projetos Técnicos Ltda, sito à Rua Padre Francisco Spaeth, 151, (última rua que sobe após o
SENAC – depois da Gráfica Jawi), no Bairro Santana, de segundas às sextas-feiras, no horário das 09:00 às 19:00 horas,
onde também poderá ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
2.5.2 - No endereço eletrônico (sitio) www.lutzconcursos.com.br, opção EDITAIS, opção Prefeitura Municipal de Rio do
Sul, o candidato deverá, inicialmente, acessar o edital de abertura do certame e conhecê-lo integralmente para depois acessar a
opção de inscrição. Na opção de inscrição deverá seguir as instruções e efetuar o seu cadastro, não ocultando nenhum dado
obrigatório e assinalar os casos de necessidades especiais, se as tiver.
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2.5.3 - Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
2.5.4 – Deverá ser impresso o comprovante de inscrição, o qual só terá validade se acompanhado do comprovante de pagamento
da taxa de inscrição, devidamente autenticado por uma das agências da Caixa Econômica Federal ou Casa Lotérica conveniada
para arrecadação e de um documento de identidade válido conforme especificado no subitem 2.13 deste edital.
2.6 - O candidato portador de necessidades especiais que solicitar atendimento diferenciado para realização da prova objetiva,
deverá encaminhar à LUTZ – Cursos e Concursos, sito à Rua Padre Francisco Spaeth, 151, Bairro Santana, Rio do Sul/SC, CEP
89160-000, via SEDEX, para segurança do Candidato, dentro do período de inscrições, laudo médico - MODELO PRÓPRIO ESTÁ
NO ANEXO IV DESTE EDITAL - atestando a espécie e o grau de deficiência com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID. Deverá ainda, na sua inscrição, declarar o tipo de deficiência e as necessidades
especiais para a realização da prova objetiva. Não serão atendidos pedidos de atendimento especial para aplicação de provas em
outro local, em outra data ou outro horário, diferentes do estabelecido neste edital. Não será necessário o encaminhamento de
laudo médico no caso de atendimento especial que não modifique os padrões normais e comuns para aplicação e execução da
prova objetiva, que são: amamentação, gestante, canhoto e obesidade.
2.6.1 - A não solicitação de atendimento especial no momento da inscrição e/ou a falta de cumprimento do disposto no subitem
2.6, desobriga a LUTZ – Cursos e Concursos de prestar o atendimento especial ao candidato, ficando este em igualdade de
condições dos demais candidatos.
2.7 - Instruções e informações complementares acerca do concurso (inscrições, realização das provas, editais e outras) poderão
ser acessadas via INTERNET no endereço eletrônico www.lutzconcursos.com.br, com opção de leitura e impressão.
2.8 - Da validação da inscrição: Só será considerada inscrição válida no Concurso Público aquela que cumprir integralmente com
as etapas abaixo, dentro dos prazos estipulados neste Edital.
2.8.1 - Através do endereço eletrônico www.lutzconcursos.com.br, preencher o cadastro com os dados pessoais do
candidato, escolher o cargo e responder a opções específicas em caso de portador de necessidades especiais.
2.8.2 – Efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, considerando que o recolhimento somente poderá ser realizado até o dia
19.08.2011 (um dia após o término das inscrições).
2.8.3 - A comprovação do recolhimento da taxa de inscrição se dará através de relatório/extrato encaminhado pela Caixa
Econômica Federal à LUTZ – Cursos e Concursos. A homologação das inscrições será feita com base nos dados fornecidos no
ato da inscrição do candidato e a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.
2.8.4 – As provas serão realizadas em turnos diferentes para cada nível de escolaridade exigido para os diversos cargos.
2.8.5 – O candidato poderá prestar prova para somente 01 (um) cargo por nível de escolaridade.
2.8.6 – São considerados níveis de escolaridade:
a) Alfabetizado e Ensino Fundamental (mesmo nível)
b) Ensino Médio
c) Ensino Superior.
2.8.7 - A homologação das inscrições, pelo órgão promotor do concurso, se dará após o seu encerramento, através da divulgação
de listas específicas contendo: nome do candidato, cargo a que concorre, número de inscrição e documento de identidade.
2.8.8 - É imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, dispondo a Comissão de Concurso do direito
de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta, indeferindo sua inscrição.
2.9 - A LUTZ - Cursos e Concursos, bem como a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, não se responsabilizam por inscrições
que não cumprirem integralmente as etapas especificadas neste Edital, seja por motivo de horário de atendimento de agência
arrecadadora, por falhas de ordem técnica em computadores, falhas na comunicação via internet, congestionamento de linhas de
comunicação, falhas nas transmissões, perda de dados, falhas na comprovação do pagamento da inscrição, incorreções no
preenchimento do cadastro e nas opções do concurso, sobrecarga no atendimento a candidatos que deixarem para inscrever-se
de última hora ou qualquer outro fator de ordem técnica.
2.10 - O candidato, ao efetivar sua inscrição assume inteira responsabilidade pelas informações que fizer constar no formulário de
inscrição, sob as penas da lei. Declarações falsas ou inexatas dos dados constantes do formulário de inscrição determinarão o
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, podendo o candidato responder às
consequências legais.
2.11 - Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, cancelamento e nem haverá devolução
da importância paga.
2.12 - O candidato será responsável pela conferência dos seus dados impressos no documento de confirmação da inscrição. Na
hipótese da verificação de divergências, o candidato deverá apontá-las através de expediente escrito e dirigido à LUTZ – Cursos e
Concursos, cujo endereço encontra-se no site www.lutzconcursos.com.br indicando os dados que devem ser alterados,
exceto o cargo a que concorre.
2.13 - Documentos válidos para identificação do candidato na inscrição e no momento de prestar as provas:
2.13.1 - Carteira de Identidade expedida pela Secretaria da Justiça e Segurança - SJS e/ou Secretaria de Segurança Pública –
SSP;
2.13.2 - Carteira de Identidade expedida pelos Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros;
2.13.3 - Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc);
2.13.4 - Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade;
2.13.5 - Carteira de trabalho;
2.13.6 - Carteira Nacional de Habilitação desde que seja o novo modelo com foto, dados pessoais, número da carteira de
identidade e CPF.
2.14 - Não será aceito protocolo dos documentos descritos no item 2.13.
2.15 - Será rejeitado documento não original que não esteja perfeitamente legível, que apresente danos físicos ou vestígios de
alterações nas suas características originais.
2.15.1 - Poderá ser exigida identificação especial ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador. Uma vez que o candidato não comprove satisfatoriamente a sua identificação, este estará
impedido de participar das provas e demais etapas que requeiram tal identificação.
2.16 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, trinta dias em conjunto com outro documento que contenha fotografia e o identifique.
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2.17 – A identificação do candidato para realização das provas e em outras ocasiões pertinentes ao Concurso Público se
dará da seguinte forma: Ao se dirigir para tratar de assuntos relativos ao Concurso Público, incluindo a identificação para
realização das provas, é indispensável que o candidato apresente:
a) ficha de inscrição do candidato, específica para o referido concurso;
b) um dos documentos de identidade válidos, original, conforme especifica o item 2.13 deste edital, preferencialmente a carteira
de identidade;
c) comprovante original do pagamento da taxa de inscrição, autenticado pela agência arrecadadora.
2.18 - É vedada a inscrição condicional, com falta de documentos ou por qualquer outro meio diferente dos especificados neste
Edital.
2.19 - A solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e viabilidade. A não solicitação de
condições especiais no ato da inscrição implica a sua não-concessão no dia da realização das provas.
2.20 - Inscrição por procuração: considerando a realização da inscrição através da internet, não serão aceitas inscrições por
procuração.
CAPÍTULO III
DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
3.1 - Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do
artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que a deficiência de
que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo em provimento.
3.2 - Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, serão reservados aos portadores de deficiência 5%
(cinco por cento) do número de vagas oferecidas para cada Cargo.
3.3 - Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do
Decreto Federal 3.298/99 e alterações.
3.4 - As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à
nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.5 - O candidato inscrito como portador de deficiência deverá encaminhar à LUTZ – Cursos e Concursos, sito à Rua Padre
Francisco Spaeth, 151, Bairro Santana, Rio do Sul/SC, CEP 89160-000, via SEDEX, para segurança do Candidato, (poderá
também o candidato entregar pessoalmente neste endereço), dentro do período de inscrições, laudo médico, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar a previsão de adaptação da sua prova.
3.5.1 - Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas deverão mencionar, em declaração,
indicando as condições especiais que necessitam para a realização das provas. A decisão desses requerimentos caberá à
Comissão Especial de Concurso Público, que poderá solicitar documentos ou exames para fins de comprovação das condições
do candidato.
3.5.2 – Não serão conhecidos os atestados médicos nem os pedidos de provas especiais que não forem postados nos correios até
o último dia das inscrições.
3.6 - Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados neste Edital, dentro do prazo do período das inscrições,
serão considerados como não portadores de deficiência e não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado,
estando impossibilitados de realizar a prova em condições especiais.
3.7 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em
favor de sua situação.
3.8 - Não será contratado o candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com a
função a ser desempenhada.
3.9 - As inscrições que cumprirem os requisitos aqui exigidos serão homologadas.
3.10 - O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até a data limite para a realização das
inscrições.
3.11 - Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma junta médica oficial para
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.
3.12 - O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de necessidades especiais, se aprovado no Concurso Público,
figurará na listagem específica de classificação de candidatos portadores de necessidades especiais – PNE, se conseguir a nota
mínima para a provação e dentro do número de vagas reservadas para portadores de necessidades especiais.
CAPÍTULO IV
CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DO CARGO (POSSE)
4.1 - No ato da posse o candidato deverá apresentar:
4.1.1 - Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no órgão fiscalizador do
exercício profissional, se for o caso.
4.2.2 - Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial.
4.3.3 - Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
4.3.4 - Declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública.
4.3.5 - Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal:
- Identidade;
- Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
- CPF;
- Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
- Comprovar idade mínima de 18 anos;
- Outros documentos necessários, exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos
4.3.6 – É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido endereço.
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4.4. – Exames a serem apresentados no ato da posse, custeados pelo candidato.
Nome do Cargo
Exames necessários para a Posse
Auxiliar De Serviços Gerais
HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBOSACRA, ECG - 40 ANOS
Calceteiro
Carpinteiro
Coveiro
Eletricista
Motorista De Caminhão
Motorista De Veiculo Leve
Operador De Equipamentos
Pedreiro
Vigia
HEMOGAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBOSACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO OFTALMOLÓGICO, ATESTADO SANIDADE
MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos
HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS,
CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA
DA SAÚDE
4.5 O candidato aprovado que declarar ser deficiente físico, nos termos, nos termos do item 3.7 deste edital, para a posse deverá
se submeter a pericia medica do município para confirmar de modo definitivo a sua situação de deficiente e a compatibilidade com
o cargo.
CAPÍTULO V
DO REGIME EMPREGATÍCIO
5.1 - Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas do Concurso serão admitidos sob o regime Estatutário.
CAPÍTULO VI
DAS PROVAS
6.1 - A Realização das Provas obedecerá aos seguintes critérios:
6.1.1 - A Prova Escrita terá a duração de até 03 (três) horas. O caderno de prova somente será liberado depois de 2:00 horas
do início da mesma.
6.1.2 - Não haverá provas fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes.
6.1.3 - O Gabarito das provas será publicado até às 09 horas do dia útil posterior à realização do Concurso.
6.1.4 - Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos ao local
das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta.
6.1.5 - O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade que originou a
inscrição e documento de inscrição no Concurso, entregue quando do ato de inscrição.
6.1.6 - Não será admitido às provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido e em nenhuma hipótese haverá
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.
6.1.7 - No recinto de provas não será permitida a utilização de equipamentos de rádio tipo “walk-man” ou similar, bem como o uso
de telefone celular, máquina calculadora ou qualquer outro aparelho, bem como folha de rascunho.
6.1.8 - O caderno de questões é o espaço pelo qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta
adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO na GRADE DE RESPOSTAS.
6.1.9 - Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na grade de respostas estiver em desconformidade com as instruções, não
estiver assinalada, que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que
legível.
6.1.10 - Na realização da prova não é permitido pedir esclarecimentos sobre o enunciado das questões ou modo de resolvê-las.
6.1.11 - O candidato deverá preencher o Cartão Resposta cobrindo inteiramente com caneta esferográfica, tinta azul ou preta, o
espaço correspondente à alternativa escolhida. O Cartão Resposta será o único documento válido para efeito de correção da
prova, que deverá ser devolvido obrigatoriamente ao final da prova, devendo o mesmo ser colocado dentro do envelope que se
encontra sobre a mesa.
6.1.12 - Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão Resposta por erro do candidato.
6.1.13 - Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura, duplicidade de resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco.
6.1.14 - O candidato, ao terminar a prova objetiva, colocará o seu cartão resposta dentro do envelope, disponível sobre a mesa,
sem auxílio de fiscais.
6.1.15 - Ao final das provas escritas, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de assinarem o lacre do
envelope das provas, juntamente com os fiscais.
6.2 - Será excluído do Concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades
presentes;
- For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem como se utilizando
de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos;
- Ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;
- Usar telefone celular nas dependências dos locais das provas, ou qualquer outro meio de comunicação;
- Perturbar, de qualquer forma, a ordem dos trabalhos;
- Permanecer no local após a conclusão e entrega da prova.
6.3 - A candidata que necessitar amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de
amamentação ao tempo de prova da candidata.
6.4 - O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de auxílio de outra(s) pessoa(s) para sua locomoção e
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acomodação para realizar as provas, deverá providenciar acompanhante(s) que o auxiliarão em todo o processo, sempre mediante
consentimento e orientação da Comissão Organizadora do Concurso Público.
6.5 - Para todos os cargos, o Concurso constará de PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, em primeira etapa,
com questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com
as atribuições dos cargos.
6.6 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) ou mais na nota final da prova
escrita. O candidato que obtiver nota inferior estará automaticamente eliminado.
6.7 – DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA
6.7.1 - As provas OBJETIVAS terão 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, e abrangerão as
seguintes disciplinas:
6.7.1.1 – Cargos COM Provas de Conhecimentos Específicos – Nível Alfabetizado, Fundamental e Médio (todos, exceto os
cargos que não tenham prova de conhecimentos específicos, conforme item 6.7.1.2
Número de
Valor de cada
Disciplina
Total de questões
Pontuação Máxima
questões
questão
Língua Portuguesa

10

Matemática

05

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimentos Específicos

15

40

0,25

10,00

6.7.1.2 – Cargos SEM Provas de Conhecimentos Específicos - Nível Alfabetizado, Fundamental e Médio
Cargos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de questões

Auxiliar de Serviços Gerais Feminino (todos);
Auxiliar de Serviços Gerais Masculino (todos);
Carpinteiro;
Operador de Equipamentos (todos);
Pedreiro;
Telefonista; (todos)
Vigia; (todos)
Calceteiro;
Coveiro;
Eletricista.

Para estes cargos não haverá provas de conhecimentos
específicos.
Serão 30 questões sobre os conteúdos constantes do Anexo I
deste Edital, de acordo como grau de escolaridade exigido para
o cargo.
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática, e
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais,
Valendo cada uma delas 0,333 pontos.

6.7.1.3 – Cargos com Provas de Conhecimentos Específicos – Nível Superior (todos)
Número de
Valor de cada
Disciplina
Total de questões
questões
questão
Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimentos Específicos

20

40

0,25

Pontuação
Máxima

10,00

6.7.1.4 - Os conteúdos programáticos encontram-se nos anexos I e II deste Edital.
6.7.1.5 - Os conteúdos programáticos encontram-se no anexo I deste Edital.
6.8 – DA PROVA PRÁTICA: Para todos os candidatos inscritos para os cargos de Carpinteiro, Motorista (todos), Operadores de
Equipamentos (todos), Pedreiro e Calceteiro haverá, em segunda etapa, PROVA PRÁTICA, conforme o presente Edital, de
caráter eliminatório/classificatório.
6.8.1 - As provas Práticas serão realizadas após a publicação do resultado da prova escrita, somente para os habilitados, e que
estejam classificados dentro do número de vagas conforme tabela a seguir:
Número de candidatos que serão
Código do
Nome do Cargo
classificados na prova escrita para
Cargo
realizarem a prova prática
11
Calceteiro
10
12
Carpinteiro
10
47
Motorista de Caminhão
40
48
Motorista de Veículo Leve
40
50
Operador de Equipamentos – Retro Escavadeira
10
51
Operador de Equipamentos – Motoniveladora
10
52
Operador de Equipamentos – Escavadeira Hidráulica
10
53
Operador de Equipamento – Rolo compactador
10
54
Operador de Equipamentos – Trator de Esteiras
10
55
Operador de Equipamentos – Trator Pneu
10
56
Pedreiro
40
93
Motorista de Veículo Leve – Fundação Cultural
10
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6.8.2 - Será considerado habilitado (aprovado) na prova Prática os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) ou
mais.
6.8.3 - Nas provas práticas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade do
Município ou da entidade que realizar o certame, poderá ser procedida, a critério da fiscalização, a imediata exclusão do candidato
que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, com risco de danificá-los. As circunstâncias que motivarem a
exclusão do candidato, isto é, sua desclassificação do concurso, serão registradas em ata, com assinatura de pelo menos 02
(duas) testemunhas.
6.8.4 - Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, de acordo com tabela a seguir, considerando a
dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes, por parte dos candidatos.
6.8.5 - No critério da eficiência (para a realização das provas práticas) as tarefas a serem executadas pelos candidatos serão
idênticas, avaliando-se quem terá realizado a tarefa toda, ou a maior quantidade com relação ao tempo pré-estabelecido ou em
menor tempo, com a mesma qualidade.
6.8.6 - Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes
apropriados para o teste, portando cédula de identidade, documento de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação, para os
Cargos de Motorista (todos) e Operador de Equipamentos.
6.8.7 - Havendo possibilidade, as provas práticas serão filmadas e/ou fotografadas.
6.8.8 - Atividades para s Provas Práticas e Tempo de Duração:
Cargo

Atividades

Carpinteiro

Executar atividades inerentes ao cargo – construir caixa de ferramenta e/ou caixa de lixo com o material
disponível - e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das
normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e
economicidade do material.
Duração da Prova: até 30 minutos.
Fatores a serem avaliados: habilidades com equipamento, eficiência/qualidade, produtividade, organização
na execução dos trabalhos, técnica/aptidão/eficiência.
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os critérios.
O candidato que desejar, poderá levar suas ferramentas.

Pedreiro

Executar atividades inerentes ao cargo – construir uma boca de lobo ou erguer paredes, com tijolos ou
outro material disponível - de acordo com as dimensões fornecidas pelo avaliador - e a avaliação será feita
pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se em
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: até 30 minutos.
Fatores a serem avaliados: habilidades com ferramentas, eficiência/qualidade, produtividade, organização
na execução dos trabalhos/economia do material, técnica/aptidão/eficiência.
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os critérios.
O candidato que desejar, poderá levar suas ferramentas.

Calceteiro

Executar atividades inerentes ao cargo – construir ou consertar calçamento já existente com lajotas ou
paralelepípedo ou outro material disponível - de acordo com as dimensões fornecidas pelo avaliador - e
a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas
técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade
do material.
Duração da Prova: até 30 minutos.
Fatores a serem avaliados: habilidades com ferramentas, eficiência/qualidade, produtividade, organização
na execução dos trabalhos/economia do material, técnica/aptidão/eficiência.
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os critérios.
O candidato que desejar, poderá levar suas ferramentas.

Executar atividades inerentes ao cargo – dirigir veículos - de acordo com o cargo e com as normas
estabelecidas pelo Código Nacional de Transito - e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no
trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e
aproveitamento do equipamento utilizado e seguindo a Ficha de Avaliação utilizada pelos órgãos de trânsito,
atribuindo-se penalidades graves, médias e leves para cada infração cometida, com perdas de pontos
Motorista (todos)
correspondestes.
O Candidato inicia a prova possuindo 10 pontos, dos quais serão descontados as penalidades cometidas e
o saldo será a nota da Prova Prática.
Duração da Prova: de 5 a 10 minutos.
Fatores a serem avaliados: habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito,
Fatores a serem avaliados: habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito, direção
defensiva, uso adequado do equipamento.

Operadores
Equipamentos
(todos)

Executar atividades inerentes ao cargo – operar equipamento rodoviário e/ou agrícola, de acordo com o
Cargo - e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das
normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado.
Duração da Prova: de 5 a 10 minutos.
Fatores a serem avaliados: verificação da máquina (pneus, água, óleo, bateria), habilidades ao operar o
equipamento, aproveitamento do equipamento, produtividade, técnica/aptidão/eficiência.
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de até 100 pontos para todos os critérios.

6.9 - DA PROVA DE TÍTULOS: Para os candidatos aos cargos na Área do Magistério (todos e somente área do Magistério)
desde que habilitados na prova eliminatória, haverá PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório.
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6.9.1 - Serão considerados como Títulos os comprovantes apresentados conforme tabela a seguir.
TÍTULO NA ÁREA
PONTOS
VALOR MÁXIMO
Especialização na área
1,0 ponto
1,00 ponto
Mestrado na área
1,5 pontos
1,50 pontos
Doutorado na área
2,0 pontos
2,00 pontos
TOTAL
2,00 PONTOS
6.9.2 - Somente serão aceitos certificados de cursos de aperfeiçoamento – Pós Graduação - devidamente registrados, dos quais
constem os conteúdos programáticos, a carga horária e o período da realização.
6.9.3 - Não serão aceitas declarações de frequência aos referido cursos, somente Certificados com curso concluído.
6.9.4 - Será computado apenas um título. O título maior exclui o título de menor valor.
6.9.5 – O Candidato classificado na prova escrita deverá, num prazo máximo de 03 dias úteis, descontado o dia da publicação
do resultado da prova escrita no site www.lutzconcursos.com.br – e www.riodosul.sc.gov.br, encaminhar seus
títulos – por meio de fotocópia autenticada - através dos serviços dos Correios – via SEDEX – para segurança do candidato –
identificando o cargo, o número da inscrição – para o seguinte endereço: LUTZ – Cursos e Concursos, Rua Padre Francisco
Spaeth, 151, Bairro Santana, Rio do Sul/SC, CEP 89160-000.
6.9.6 – Os comprovantes (certificados) também poderão ser entregues diretamente no endereço constante do item anterior, sem a
utilização dos serviços dos correios, na mesma data.
6.9.8 – Os Títulos somente serão conhecidos se postados ou entregues até 03 dias, descontado o dia da publicação) após
a divulgação do resultado das provas escritas e encaminhados via SEDEX.
CAPÍTULO VII
CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 - Para efeitos de classificação final:
7.1.1 - A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas na prova escrita, prova de
títulos e prova prática, conforme aplicada ao cargo, da seguinte forma:
7.2 – Para Cargos somente com Prova Objetiva: A Prova objetiva terá peso 10. O resultado final será a nota da prova objetiva.
7.3 – Para cargos com Prova Objetiva e de Títulos: (Somente área do Magistério)
7.3.1 - Prova Objetiva: Peso 8,00 (oito) - atribuindo-se à nota obtida o fator de multiplicação 0,8.
7.3.2 - Prova de Títulos: Até 2,00 (dois) pontos, conforme o Título apresentado.
7.3.3 - O Resultado Final será a soma das notas. (Prova Objetiva e de Títulos)
7.4 – Para cargos com Prova Objetiva e Prática:
7.4.1 - Prova Objetiva: Peso 10,00 (dez).
7.4.2 - Prova Prática: Peso 10,00 (dez).
7.4.3 - O Resultado Final será a soma das notas (Prova Objetiva e Prática) divido por dois.
7.5- A lista final de classificação do Concurso apresentará apenas os candidatos aprovados por cargo.
7.6 - Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos.
7.7 - Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á com os critérios
estabelecidos no CAPÍTULO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
CAPÍTULO VIII
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Em caso de empate nas notas das provas e para fins de classificação, como critério de desempate, terá preferência o
candidato que:
I – possuir maior idade dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, completados até o último dia do prazo de inscrição,
nos termos do Art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento;
II – possuir maior número de pontos na prova Prática, se for o caso;
III – possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos, se for o caso;
IV – possuir maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
V – possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais;
VI – possuir maior número de pontos na prova de Matemática;
VII – possui maior número de pontos na prova de títulos, se for o caso;
VIII – o candidato mais velho.
CAPÍTULO IX
DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
9.1 - As provas objetivas (escritas) serão realizadas, provavelmente, nos dias 24 e 25.09.2011, em locais e horários a serem
divulgados na ocasião da homologação das inscrições, na imprensa local e nos sites www.lutzconcursos.com.br e
www.riodosul.sc.gov.br .
9.1 – As provas serão realizadas em turnos diferentes para cada nível de escolaridade exigidos para os diversos cargos.
9.2 – O candidato poderá prestar prova para somente 01 (um) cargo por nível de escolaridade.
9.3 – São considerados níveis de escolaridade:
a) Alfabetizado e Ensino Fundamental (mesmo nível)
b) Ensino Médio
c) Ensino Superior.
9.4 – Da realização das provas práticas: Serão realizadas após a divulgação do resultado da prova objetiva, para os candidatos
classificados nos termos do edital, em locais, horários e data a serem divulgados no Diário Oficial dos Municípios, na imprensa
local e nos sites www.lutzconcursos.com.br e www.riodosul.sc.gov.br .
CAPÍTULO X
DOS RECURSOS
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10.1 - Serão admitidos recursos das seguintes fases:
I – do presente edital;
II – do não deferimento do pedido de inscrição;
III – da formulação das questões;
IV – da discordância com o gabarito das provas escritas;
V – da classificação;
VI – da homologação do resultado do concurso;
10.2 - A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no prazo de dois dias, contados da data de
publicação do mesmo, mediante requerimento dirigido ao Prefeito Municipal.
10.3 - Os demais recursos, nos termos do modelo anexo a este Edital, deverão conter nome do candidato recorrente, número de
inscrição, endereço completo para correspondência, assinatura do mesmo, sua fundamentação, que deverá ser clara e objetiva
e será dirigido à Empresa LUTZ – Cursos e Concursos, executora do Concurso, para a qual deverá ser encaminhado através do
e-mail concursos@lutzconcursos.com.br e o prazo para tanto será de 02 (dois) dias úteis, excluído o dia da publicação, sendo os
recursos:
I - da listagem dos candidatos inscritos, para o caso de indeferimento de sua inscrição ou de deferimento da inscrição de outro
candidato;
II - dos gabaritos, para impugnação de questões formuladas. O pedido de revisão só poderá ser referente ao conteúdo das provas
e/ou dos títulos.
III - da lista de classificação dos candidatos, para impugnar a classificação, assim como para a revisão de sua própria prova e
notas e para impugnar a homologação do resultado do concurso público.
10.4 - Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente, bem fundamentados, e encaminhados para o
e-mail concursos@lutzconcursos.com.br
10.5 - Findo o prazo para recurso, o concurso será homologado pelo Prefeito Municipal.
.
CAPÍTULO XI
DA VALIDADE DO CONCURSO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.
11.2 - A aprovação no concurso público não gera o direito à admissão, mas credencia o aprovado à nomeação durante o prazo de
sua validade ou eventual prorrogação, de acordo com a necessidade do Município obedecida a ordem de classificação,
computadas as vagas existentes na data do edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.
11.3 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na ficha de inscrição, de
aceitar as condições do Edital de Concurso, nos termos em que se acharem estabelecidas, inclusive nos regulamentos e leis em
vigor.
11.4 - A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
11.5 - Será automaticamente cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da mesma com cheque sem provisão
de fundos, ou outra irregularidade que impossibilite o recebimento da quantia.
11.6 - Caberá à Empresa Organizadora do Concurso a anulação de questões.
11.7 - Serão publicados os resultados dos candidatos habilitados que atingirem a nota mínima exigida para cada uma das provas.
11.8 - É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão Especial de Concurso e Examinadora.
Será destituído da Comissão, se constatado em qualquer fase do Concurso, o membro que tiver relações de parentesco
(ascendentes, descendentes, cônjuges e afins, bem como parentes até 2º grau) com os candidatos, sob pena de anulação do
concurso.
11.9 - Os membros da Comissão Especial de Concurso e Examinadora não poderão estar inscritos no concurso público de que
fizerem parte.
11.10 - A guarda dos Cartões Respostas deste Concurso Público ficará sob responsabilidade da Empresa Lutz - Cursos,
Concursos Assessoria e Projetos Técnicos Ltda, por um período de 06 meses após a homologação do resultado final, quando
serão incinerados.
11.11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso, que se necessário provocará a empresa
executora do Concurso Público.
Rio do Sul, em 06 de julho de 2011

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CONTEÚDOS GERAIS - PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS

NÍVEL ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL
Disciplina
Língua
Portuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais

Conteúdos Programáticos
Morfologia, Fonética, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase,
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal,
Formação de Palavras. Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Uso dos
Porquês.
Número e problemas, envolvendo as 04 operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área,
volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Juros simples
Atualidades do Brasil e de Santa Catarina, História e Geografia do Brasil e de Santa Catarina,
Histórico Municipal.(aspectos históricos, geográficos, econômicos, sociais, políticos e populacionais
do município). Estatuto dos Servidores Públicos Municiais. Lei Orgânica do Município.

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (Comuns a todos os Cargos)
Disciplina

Conteúdos Programáticos
Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica;
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, ,
Língua
Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras,
Portuguesa
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras,
Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos;
Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Literatura
Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem.
Número, álgebra, geometria, medidas e estatística
Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa,
ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de
Matemática
expressões algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de
Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial.
Somente para Cargos
Sequências e progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória.
com exigência de
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo
Ensino Médio (Nível
retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções
Superior não tem
cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de
Matemática)
tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações
Algébricas.
Noções de limites, derivadas e integral.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Lei Orgânica do Município de Rio do
Sul. Lei de Improbidade Administrativa. (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992)
Conhecimentos
História e Geografia do Santa Catarina e do Brasil.
Gerais
Atualidades do Brasil e do Mundo. Conhecimentos Gerais de Santa Catarina e do Brasil. Aspectos
Históricos, Geográficos, políticos, sociais e econômicos do Município de Rio do Sul
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ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
CARGO

Conteúdos Programáticos

Advogado

Direito Constitucional e Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias
Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização dos Poderes. Da Tributação e do
Orçamento. Da Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem Social (Da Seguridade Social, Da Educação,
Da Saúde, Da Assistência Social, Do Meio Ambiente, Da Família, da Criança, do Adolescente e do
Idoso). Direito Constitucional. Princípios Constitucionais. Controle de Constitucionalidade. Ação Popular.
Habeas Corpus. Habeas Data. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Mandado de Injunção.
Direito Administrativo: Direito Administrativo e Administração Pública Direta e Indireta. Atividade
Administrativa. Poderes Administrativos. Atos Administrativos. Servidores Públicos. Licitações. Contratos
Administrativos. Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilidade do Agente Político. Serviços
Públicos. Concessão e Permissão de Serviços Públicos. Pacerrias Público Privadas. Controle da
Administração Pública. Atuação do Estado no Domínio Econômico. Desapropriação. Usucapião.
Intervenção do Estado na Propriedade. Bens Públicos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Improbidade
Administrativa (lei 8.429/92 e alterações).
Direito Tributário: Direito tributário brasileiro. Sistema tributário nacional. Código Tributário Nacional.
Tributos. Tarifas e Preços Públicos. Lei de Execução Fiscal
Direito Civil: Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Lei de Introdução ao Código Civil.
Pessoas naturais e jurídicas. Do Domicílio. Das Diferentes Classes de Bens. Do Negócio Jurídico. Dos
Atos Jurídicos Lícitos. Dos Atos Ilícitos. Da Prescrição e Da Decadência. Personalidade. Capacidade. Da
Posse. Das Modalidades das Obrigações. Da Transmissão das Obrigações. Do Inadimplemento das
Obrigações. Obrigações por atos ilícitos. Dos Contratos em Geral. Da Responsabilidade Civil. Das
Preferências e Privilégios Creditórios. Do Empresário e do Estabelecimento.
Direito Processual Civil: Da Jurisdição e Da Ação. Partes e Dos Procuradores. Dos Órgãos Judiciários
e dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do
Processo. Do Processo e Do Procedimento. Do procedimento Ordinário. Do Processo nos Tribunais.
Dos Recursos. Da Execução em Geral. Dos Embargos do Devedor. Da Suspensão e Da Extinção do
Processo de Execução. Das Medidas Cautelares. Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição
Contenciosa. Ação Civil Pública (lei 7.347/85 e alterações). Suspensão de Liminar, de Segurança e de
Tutela Antecipada.
Direito Ambiental: Noções básicas. Legislações federais, defesas e recursos no âmbito administrativo,
como também na esfera judicial; implicações penais; Legislação sobre saneamento básico.
Direito e Processo do Trabalho: Responsabilidade solidária; Contrato individual de trabalho;
Particularidades em relação ao Poder Público; Remuneração, salário mínimo, piso salarial, salário
profissional, proteção, décimo-terceiro salário, adicionais, irredutibilidade e equiparação salarial; Duração
do trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remuneração do serviço extraordinário, trabalho
noturno repouso semanal e normas especiais de proteção ao trabalho da mulher; Licença a gestante e
estabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo de trabalho; Processo trabalhista.
Direito Penal: Aplicação da Lei penal. Do Crime. Da Imputabilidade Penal. Do Concurso de Pessoas.
Da Ação Penal. Extinção da Punibilidade. Crimes Contra a Honra. Dos Crimes Contra a Fé Pública. Dos
Crimes Contra a Administração Pública. Dos Crimes Contra a Ordem Tributária. Lei 10.028/2000.
Decreto-Lei 201/67.
Outros: Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Agente
Administrativo

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da
Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores
Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição Das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas
– Dos Orçamentos
Lei De Responsabilidade Fiscal
Generalidades administrativas e Contábeis
Código Tributário Nacional
Técnica Legislativa
Correspondência oficial conforme Manual de Redação da Presidência da República
Noções básicas sobre atos administrativos, processos administrativos e serviços públicos
Noções sobre compras, licitações, contratos administrativos
Noções sobre serviços de recursos humanos
Noções básicas sobre contabilidade e gestão fiscal
Noções sobre serviços de controle de patrimônio, almoxarifado e arquivos de documentos
Informática básica, editores de texto, planilhas eletrônicas, internet, correio eletrônico, intranet
Relacionamento interpessoal, atendimento ao público, organização do ambiente de trabalho
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Lei Orgânica do Município

Agente de Defesa
Civil

História da Defesa Civil
Política Nacional de defesa civil
Classificação geral dos desastres
Conceituação classificação geral dos desastres e codificação de desastres, ameaças, riscos. Desastres
siderais de natureza tecnológica;
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Desastres relacionados com o meios de transportes sem menção de risco químico ou radioativo
Desastres relacionados com a construção civil
Incêndios
Produtos perigosos
Planejamento em Defesa civil:
1. Finalidades e objetivos
2. Caracterização
3. Introdução às medidas de redução.
4. Avaliação de riscos de desastres tecnológicos
5. Planejamento preventivo.
6. Planejamento de segurança industrial.
Desastres Naturais.
Analista de Sistemas Microinformática: a)Fundamentos: software, hardware, memórias; b. Sistemas operacionais: Windows e
Linux (comandos básicos, interface gráfica, manipulação de arquivos/diretórios, administração de
usuários e grupos, gerenciamento de rede e comunicação, impressão, gerenciamento de processos,
instalações e configurações básicas e avançadas, e-mail, hardware e segurança); c. Microsoft
Office(Word,
Excel, PowerPoint, Access), OpenOffice básico; d. Internet: browser, e-mail,
www, ftp, Chat, aplicações on-line; e. Compactadores/descompactadores, Antivírus e Backup; 2.
Técnicas de programação: a. Lógica aplicada: Algoritmos, técnicas de construção de algoritmos,
resolução de problemas; b. Estrutura de dados: vetores, matrizes, listas, pilhas, filas, árvores, grafos,
pesquisa de dados, classificação de dados, tipos de dados, recursividade, eficiência; c. Programação
estruturada: refinamentos sucessivos, estrutura em blocos, estrutura de controle de fluxo, programação
modular, rotinas, subrotinas; d. Linguagens de programação: Delphi, Linguagem C, HTML, PHP,
JavaScript, Java, SQL Ansi, e MS-Access SQL; e. Programação orientada a objetos: classes e objetos,
polimorfismo, herança, interface; 3. Sistemas de Computação: a. Sistemas de numeração: conceitos e
tipos; b. Arquitetura de computadores: conceitos e tipos; c. Sistemas operacionais: processos,
escalonamento de processos, gerência de memória, sistemas de arquivos, entrada/saída, deadlocks,
estudos de casos (Linux, Windows 2000 e MS-DOS), sistemas operacionais distribuídos, comunicação
entre sistemas distribuídos, sincronização, processos e processadores em sistemas distribuídos,
sistemas de arquivos distribuídos. 4. Teleprocessamento e Redes de computadores: a. Rede de
transmissão de dados: definição e objetivos, componentes e topologia; b. Elementos de interconexão de
redes: gateways, hubs, switches, repetidores, bridges e roteadores; c. LAN (Local Área Network) e WAN
(Wide Área Network): conceitos básicos, aplicaçoes, componentes principais e níveis de serviços(QoSe
SLA); d. Protocolos de comunicação: conceitos, serviços, Voz sobre IP (TCP/IP, X 25, frame relay,
ATM); e. Modulação: conceitos, modulação em freqüência, amplitude e fase; f. Modos de transmissão de
dados: serial, paralela, síncrona e assíncrona; g. Padrões: OSI/ISO, de fato TCP/IP e ITU-T; h.
Segurança de redes: mecanismos (FireWall, criptografia com chaves públicas e privadas, VPN,
certificados e assinaturas digitais e scanner), políticas de segurança, processos de intrusão,
mecanismos de detecção e proteção;
5. Análise e projeto de sistemas: a. Sistemas de informação:
conceitos, componentes, informação gerencial, sistema de apoio a decisão, ciclo de vida; b.
Levantamento de sistemas: técnicas – observação pessoal, questionário, entrevista; c. Análise essencial
de sistemas: conceitos e definições, estratégias e ferramentas de modelagem, atividades essenciais,
DFD, construção e utilização do dicionário de dados, tabelas e árvores de decisão; d. Projeto
estruturado de sistemas: conceitos e definições, ferramentas do projeto estruturado, especificação
estruturada, métodos para especificação de módulos, acoplamento, coesão, análise de transformação,
análise de transação, packaging, implementação, otimização e administração de projetos; e. Análise e
projeto orientados a objeto: Linguagem UML (Unified Modeling Language), diagrama de classes,
diagrama de casos de uso, diagrama de interação, diagrama de estado, diagrama de componente,
diagrama de implantação; f. Qualidade de Software: modelos (ISO, CMM, CMMI), metodologias e
padrões, gerência de projetos, testes de software, estimativas e métricas (Análise de Pontos de Função);
6. Arquivos e Banco de Dados: a. Organização de arquivos: conceitos e definições, estruturas de
armazenamento de dados, modelo relacional, modelo hierárquico, modelo de rede, comparação entre os
três modelos, modelo orientado a objetos, arquivos com organização seqüencial, seqüencial indexado,
relativo, direto, invertido, árvore B e compressão de dados; b. Sistemas gerenciadores de Bancos de
Dados: Princípios, conceitos e objetivos, usuários; c. Modelo de dados: modelagem de dados,
modelagem semântica, mapeamento de projetos de banco de dados ER em um projeto relacional,
normalização; linguagem de definição e manipulação de dados – SQL; d. Administração de Sistemas de
Banco de Dados: componentes do SGBD, segurança de dados, gerenciamento de transações e controle
de concorrência, indexação, recuperação à falhas, otimização de consultas.
Arquiteto

Importância sócio-econômica, histórica e cultural da arquitetura
A Arquitetura (Grega, Romana, Babilônios, Incas, Astecas, Maias e outros) – Seus estilos, métodos
Obras e arquitetos de renome nacional e internacional que se destacaram
Cálculos de distribuição de ambientes
Pisos, revestimentos, materiais utilizados – produtos especiais
Proteção dos edifícios (Ruídos, isolamento)
Atualidades, generalidades e curiosidades
Legislação pertinente sobre a regulamentação e fiscalização da profissão
Aspectos históricos, sociais, culturais, econômicos, humanísticos e políticos da arquitetura
Funções do Arquiteto
Componentes e produtos voltados a arquitetura
Urbanismo
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Paisagismo
Maquetaria
Geometria Descritiva
Desenhos Arquitetônicos
Desing
História das Artes
Obras arquitetônica
Projetos de interiores
Plano Diretor do Município de Rio do Sul
Lei Municipal sobre o código de obras e posturas
Lei Orgânica do Município
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Assistente Social

Auditor Interno

Auxiliar de Saúde
Bucal

Auxiliar de Serviços

Lei Orgânica da Assistência Social Lei 8.742/93
Norma Operacional Básica 2005
Política Nacional de Assistência Social 2004
SUAS – Sistema Único da Assistência Social
NOB RH - 2006
Lei de Regulamentação da Profissão
Código de Ética Profissional – Lei 8.662/93
Estatuto da Criança e do Adolescente
Estatuto do Idoso
Lei Maria da Penha
Política Nacional da Assistência Social
Conselhos Municipais: (ex.: de Assistência Social – Tutelar – do Direito da Criança e do Adolescente )
Questões da metodologia em serviço social
Pesquisa em Serviço Social - Métodos de pesquisa. Classificação da pesquisa
Técnicas e instrumentos de serviço social
Tendências da Assistência social na conjuntura social, política e econômica do Brasil.
Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e seus processos
Lei Orgânica do Município
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
1 - LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL: Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de
outubro de 1988 e suas emendas. Constituição do Estado de Santa Catarina, de 05 de outubro de 1989
e suas emendas. 2 – ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: Administração pública:
administração direta e indireta. Processo orçamentário: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e
lei orçamentária anual. Princípios orçamentários. Classificação orçamentária: classificação institucional,
funcional–programática, econômica e por fonte de recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias. Execução orçamentária e contábil: estágios da receita e da despesa pública; créditos
adicionais. Patrimônio público: aspectos qualitativos e quantitativos; variações patrimoniais: variações
ativas e variações passivas. Dívida pública flutuante e fundada; plano de contas: função e
funcionamento das contas. Escrituração contábil. Controle interno e controle externo. Prestação de
contas e transparência na gestão fiscal: relatório resumido da execução orçamentária, relatório de
gestão fiscal e balanço geral do exercício. Lei 4.320/64 e suas alterações. 3 - CONTABILIDADE
GERAL: Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação contábil, registros
contábeis. Controle contábil e registros do ativo imobilizado, diferido e patrimônio líquido.
Demonstrações contábeis: estruturação e movimentação das contas contábeis, demonstração do
resultado do exercício, balanço patrimonial, mutações do patrimônio líquido, demonstrações de origens e
aplicações de recursos. Análise e interpretação de demonstrações contábeis. 4 - DIREITO
ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Agentes públicos. Poderes Administrativos. Atos
administrativos: conceito, classificação e espécies. Serviço público. LEI Nº 8.666/93 e suas alterações,
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 - Institui a modalidade de licitação denominada pregão. Código
Tributário Nacional e suas alterações. LEI 10028/00 - Investigação administrativa- Improbidade
Administrativa - Finanças publicas.
Lei Orgânica do Município
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Atribuições do Atendente de Consultório Odontológico
O atendente de consultório odontológico e a equipe de saúde bucal
Noções básicas referentes à assistência em Saúde Bucal (individual e coletiva) e seus objetivos
Noções de biossegurança (equipamento de proteçao individual, imunização
Limpeza, desinfecção e esterilização de material
Manuseio da comunicação na assistência em odontologia (no telefone, na sala de espera, ..)
Noções básicas de informática
Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
NOB 96
Estratégia da Saúda da Família – PSF e PACS
Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
NOAS 01/2001
Normas Operacionais da Assistência a Saúde
História da Saúde no Brasil
Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital
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Gerais Feminino
Auxiliar de Serviços
Gerais Masculino

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Calceteiro

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Carpinteiro

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Cirurgião Dentista

Cozinheiro

Educador Social

Anatomia Da Face
Anatomia Bucal E Dentária
Cirurgia Oral
Instrumentais Cirúrgicos
Materiais Dentários
Dentística Restauradora
Oclusão
Endodontia
Periodontia
Farmacologia Aplicada À Odontologia
Terarêutica Odontológica
Patologia Bucal
Radiologia Odontológica
Epidemiologia
Odontologia Social
Traumatismo Dentário
Microbiologia Oral
Urgências Em Odontologia
Cariologia
Doenças Sistêmicas Com Repercussão Na Cavidade Oral
Biossegurança
Ergonomia
Noções Básicas De Próteses
Saúde Bucal Coletiva;
•
Prevenção Em Saúde Bucal;
•
Educação Em Saúde;
•
Promoção De Saúde Bucal;
•
Programa Sb Brasil – Mec.
Sistema Único De Saúde – Sus;
•
Princípios, Diretrizes, Leis E Regulamentação;
•
Pacto Pela Saúde Em 2006;
•
Responsabilidade Sanitária Das Instâncias Gestoras Dos Sus.
Estratégia de Saúde Da Família – ESF;
•
Equipe De Saúde Bucal;
•
Estratégias De Saúde Bucal;
•
Programa De Agentes Comunitários De Saúde – PAC.
Higiene e Manipulação de alimentos
Noções de alimentação, nutrição e grupos de alimentos
Conhecimentos sobre características e qualidade dos alimentos
Conhecimentos sobre quantidades, porções e medidas caseirasEtapa da produção de refeições:
recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição
Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios
Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios
Higiene: dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos
Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho
Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho
Ética Profissional
Prevenção de acidentes no trabalho
Prevenção de incêndios (Equipamentos de combate e prevenção contra incêndios) e prevenção de
roubos
Relações humanas e profissionais: Comportamento e atitude em ambiente de trabalho; Funções do
Grupo; O papel do indivíduo no grupo; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho; Regras de hierarquias no serviço público
municipal
Zelo pelo patrimônio público
Vigilância do patrimônio público
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção
Noções de Ética profissional e pessoal: respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade; Noções de
Primeiros socorros
Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 (Princípios, Diretrizes, Objetivos, Usuários,
Assistência Social e as proteções afiançadas)
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LOAS
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
Estatuto do Idoso
Enfermeiro

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis
Orientação à gestantes no pré-natal
Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos e utensílios
Saúde Pública e saneamento básico
Conhecimentos sobre:
Hipercalcemia
Cianose
Tuberculose pulmonar e seu tratamento
Pneumonias
Varises esôfago – gástricas
Rubéola;
Alcalose respiratórias
Parada circulatória
Menigite
Causas de mortalidade infantil
Generalidades e conceitos fundamentais
As atribuições do profissional da categoria
Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem)
Normas de biossegurança
Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão
arterial)
Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento
familiar )
Assistência à saúde da criança e do adolescente
Assistência a saúde mental
Assistência ao paciente hospitalizado
Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública
Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis
Equipe de saúde e equipe de enfermagem
Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial
Esquema de vacinação – doenças parasitárias
Métodos contraceptivos;
Rotinas Básicas:
Pressão arterial – Temperatura
Acomodação de pacientes ao leito
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios
Verificação de trabalho de parto
Sintomas em parada cardio-respiratória, choque circulatório
Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção
Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3)
Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem
Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
NOB 96
Estratégia de Saúda da Família – ESF e PACS
Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
NOAS 01/2001
Normas Operacionais da Assistência a Saúde
História da Saúde no Brasil

Enfermeiro
Obstétrico

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis
Orientação à gestantes no pré-natal
Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos e utensílios
Saúde Pública e saneamento básico
Conhecimentos sobre:
Hipercalcemia
Cianose
Tuberculose pulmonar e seu tratamento
Pneumonias
Varises esôfago – gástricas
Rubéola;
Alcalose respiratórias
Parada circulatória
Menigite
Causas de mortalidade infantil
Generalidades e conceitos fundamentais
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As atribuições do profissional da categoria
Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem)
Normas de biossegurança
Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão
arterial)
Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento
familiar)
Assistência à saúde da criança e do adolescente
Assistência a saúde mental
Assistência ao paciente hospitalizado
Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública
Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis
Equipe de saúde e equipe de enfermagem
Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial
Esquema de vacinação – doenças parasitárias
Métodos contraceptivos
Rotinas Básicas:
Pressão arterial – Temperatura
Acomodação de pacientes ao leito
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios
Verificação de trabalho de parto
Sintomas em parada cardio-respiratória, choque circulatório
Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção
Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3)
Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem
Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
NOB 96
Estratégia de Saúda da Família – ESF e PACS
Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
NOAS 01/2001
Normas Operacionais da Assistência a Saúde
História da Saúde no Brasil
Engenheiro Civil

Engenheiro
Sanitarista

Generalidades e curiosidades - conceitos técnicos constantes do código de Postura do Município e
demais legislação para o exercício do cargo
Forma de procedimentos e execução para solucionar problemas envolvendo: Embargo, Habite-se,
Afastamento, Infrações diversas e suas penalidades
Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, isolamento proteção de edifícios, concretagem,
esquadrias, pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de edifícios., área, capacidade em
m3, materiais de construção
Legislação pertinente
Áreas correlatas da engenharia civil – campo de atuação – atribuições
Aspectos históricos, sociais, culturais, econômicos, humanísticos e políticos da engenharia
Noções básicas de informática
Estruturas de Concreto Armado
Construção Civil
Estradas
Estruturas de Aço e Madeira
Teoria e/ou Estabilidade das Construções
Saneamento
Geologia e Mecânica dos Solos
Hidrologia e Hidráulica
Materiais de Construção Civil
Desenho Técnico
Higiene e Segurança do Trabalho
Fundações e Obras de Terra
Topografia
Pontes
Instalações Elétricas
Lei da regulamentação da Profissão
Código de Obras e Posturas do Município
Plano Diretor do Município
Conhecimentos e interpretação das Leis Estadual e Municipal sobre os códigos e Vigilância Sanitária
(Lei Estadual nº 6320, de 20.12.83 e sua regulamentação e Lei municipal específica)
Conceitos e generalidades sobre Saúde Pública, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Saneamento
Básico.
Código Florestal
Códigos das águas
Aterro Sanitário
Disposição correta de resíduos industriais
Noções básicas de informática
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Resolução CONAMA 357 – de 17.03.2006
Lei 8.080 – de 19.09.90 e suas alterações
Lei 9.782, de 26.01.99 e suas alterações
SUS
Decreto nº 3.029 de 16.04.99
Fiscal de Meio
Ambiente

Meio Ambiente, Saneamento Básico
Código Florestal
Código das Águas
Aterro Sanitário
Disposição correta de resíduos industriais
Lei Federal 9782/99 e suas alterações e regulamentações
Lei nº 6.938 – de 31.08.81 e suas alterações
Lei 6.902 de 27.04.81
Decreto nº 99.274 – de 06.06.1990
Lei 9.433/97 também denominada Lei das Águas.
Constituição Federal e suas Emendas, nos assuntos relacionados à Tributação, Servidor Público,
Previdência Social, Administração Pública; Direitos e Deveres do Cidadão

Fiscal de Saúde
Pública

Histórico do combate às doenças transmissíveis no Brasil
A Cadeia Epidemiológica das doenças transmissíveis
Agentes infecciosos e suas propriedades
Conceitos Básicos usados em Epidemiologia
Noções Básicas de Epidemiologia Descritiva
Indicadores de Saúde (medidas de saúde coletiva – coeficiente, taxa) e utilização nos serviços de saúde
Lei nº 8.080/90 e Lei 12.401/11
Conhecimento da Portaria n 1943/MG?MS de 18.10.01 referente Doenças de Notificação Compulsória
Organização do Sistema de Vigilância Epidemiológica – Município, Estado e União
Vigilância Epidemiológica das doenças imunoprevisíveis
Vigilância Epidemiológica das doenças transmitidas por vetores
Vigilância Epidemiológica das doenças diarréicas
Vigilância Epidemiológica das Zoonoses
Sistema de Informação em Epidemiologia (notificação, investigação, fluxo das informações)
SUS e a vigilância epidemiológica
Noções básicas de informática

Fiscal de Serviço
Público

Generalidades e conceitos técnicos constantes do Código de Obras do Município e demais legislação
para o exercício do cargo
Forma de procedimentos e execução para solucionar problemas envolvendo: Embargo, Habite-se,
Afastamento, Infrações diversas e suas penalidades
Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, proteção de edifícios, concretagem, esquadrias,
pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de edifícios)
Lei Orgânica do Município
Código de Obras e Posturas
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Plano Diretor do Município
Noções básicas de informática

Fiscal de Tributos

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da
Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores
Públicos – Dos Impostos dos Municípios – Repartição Das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas
– Dos Orçamentos
Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei das Licitações e suas alterações
Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002)
Planejamento Estratégico
Correspondência Oficial
Código Tributário Municipal
Código Tributário Nacional
Lei federal n.º 8137, 27 de dezembro de 1990 (defini os crimes contra a ordem econômica)
Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003
Estatuto Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006).

Fiscal do PROCON

Fisioterapeuta

Constituição Federal e suas Emendas, nos assuntos relacionados à Tributação, Servidor Público,
Previdência Social, Administração Pública, Direitos e Deveres do Cidadão
Códigos Tributários Municipal, Estadual e Nacional
Lei 8078/90 – CDC – Código de Defesa do Consumidor e suas alterações
Decreto 2181/97 – CDC - Código de Defesa do Consumidor e suas alterações
Noções básicas de informática
Fundamentos e história da fisioterapia no Brasil e no mundo
Atualidades sobre fisioterapia no Brasil e no mundo
Anatomia e fisiologia humana
Fisioterapia Geriátrica
Fisioterapia aplicada às condições Gineco-obstétricas e Pediátricas
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia
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Fisioterapia Reumatológica
Fisioterapia Neurológica
Fisioterapia Desportiva e Preventiva
Fisioterapia Cárdio-Respiratório:
Nível ambulatorial;
Nível hospitalar (clínico e cirúrgico).
Recursos Fisioterapêuticos
Métodos de Graduação de Força Muscular em Provas Manuais de Função Muscular.
Avaliação Funcional:
Cinesiologia;
Bases de Métodos e Técnicas de Avaliação Fisioterapêutica.
Diagnóstico, terapia e prevenção de:
DORT – Distúrbios Osteomusculares relacionados ao Trabalho
LER – Lesões por Esforços Repetitivos
Patologias relacionadas à coluna vertebral
Doenças do Aparelho Respiratório.
Fisioterapia Geral.
Fonoaudiólogo

Anatomia, Fisiologia, Avaliação e principais alterações do aparelho fonador
Alterações Oro-miofuncionais
Alterações vocais, avaliação da voz e terapia fonoaudiológica
Bases anatômicas e fisiológicas, avaliação e terapia da linguagem e da fala
Teorias de aquisição da linguagem
Audiologia
Anatomia e fisiologia da audição e avaliação auditiva
Componentes do Aparelho Estomatognático
Músculos cutâneos do crânio e da face
Outros músculos
Hábitos viciosos bucais
Articulações
Região motora pré-rolândica – e pós rolândia
Noções básicas de informática

Médico

Anatomia médica básica; semiologia médica; hipertensão arterial sistêmica; insuficiência cardíaca;
diagnóstico precoce e prevenção do câncer; diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; asma;
pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; infecção urinária; litíase urinária; dermatofitoses;
trombose venosa prufunda; insuficiência venosa dos membros inferiores; insuficiência arterial dos
Conteúdos Gerais e membros inferiores; febre tifóide, salmoneloses, difteria, meningites agudas, tétano, coqueluche,
Específicos para os erisipela, escarlatina, encefalites a vírus, dengue, mononucleose infecciosa, gripe, caxumba, poliomielite
cargos de Médico anterior aguda, sarampo, rubéola, varicela, AIDS, toxoplasmose, cólera, leptospiroses humanas.
(20h) e Médico (40h) Doenças do aparelho respiratório, circulatório e digestivo;
NEFROLOGIA, (Insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, tratamento clínico da hipertensão
arterial, infecção do trato urinário: fisiopatologia e tratamento)
HEMATOLOGIA (Anemias, agranulocitose, anemia aplástica, púrpuras trombopáticas, terapêutica antiConteúdos Gerais trombótica)
ENDOCRINOLOGIA (Diabetes insipdus, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroidites, diabetes mellitus,
para todas as
especialidades de hipoglicemias, obesidade)
Médico
Sistema único de saúde – SUS
Princípios, diretrizes, leis e regulamentação
Pacto pela saúde em 2006
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras dos SUS
Estratégia de Saúde da Família – ESF
Programa de agentes comunitários de saúde – PAC
Médico Angiologista Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Anatomia , fisiologia da coagulação e plaquetária, exame físico vascular. claudicação intermitente,
aneurisma de aorta, aneurismas periféricos, isquemia cerebral de origem extracraniana, hipertensão
renovascular, tromboangeíte obliterante, trombose venosa profunda, insuficiência venosa crônica e
tromboflebite superficial, linfedema, linfangites e angiodisplasias
Médico Auditor

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Noções básicas de gerenciamento humano e administrativo de serviços; auditoria em saúde: conceito,
histórico, objetivos, contextualização nos processos de gestão dos serviços de saúde, controle de
custos, garantia da qualidade, satisfação do cliente e modelos de remuneração médico-hospitalares;
princípios básicos e fundamentos do processo de auditoria; auditor médico: funções; perfil pessoal,
técnico e legal, normas e condutos para os auditores médicos; tipos de auditoria médica: regular,
especial, analítica, operativa, de qualidade, controle e avaliação; auditoria prospectiva, concorrente e
retrospectiva, auditoria interna e externa; utilização da tecnologia de informação e medicina baseada em
evidências
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Médico Autorizador

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Conhecimentos específicos de medicina geral
Processos administrativos na área da saúde
Legislação e códigos que regem a assistência à saúde
NOB 96
NOAS 2002
Lei Federal 8080
Lei Federal 8142
Decreto Federal 1651/95
Decreto Federal 1232/94
Emenda Constitucional 29/00, PT/GM 2023/04
Manual do Sistema de Informações Hospitalares/2004
Orientações técnicas do SIA E SIH/04
Ética profissional

Médico Cardiologista Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Anamnese e exame físico em Cardiologia; RX de tórax; ECG; ecocardiograma; cardiopatias congênitas;
hipertensão arterial sistêmica; doenças valvulares; insuficiência coronariana aguda e crônica; distúrbios
de condução e do ritmo; insuficiência cardíaca; febre reumática; envolvimento cardíaco nas doenças
sistêmicas e na gravidez; hipertensão pulmonar e doenças do pericáridio
Semiologia cardíaca; hipertensão arterial sistêmica; insuficiência cardíaca; arritmias; síndromes
coronarianas agudas e crônicas; valvulopatias; tromboembolismo pulmonar
Médico Cirurgião
Geral

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Anamnese e exame físico; anatomia cirúrgica; trauma; distúrbios do equilíbrio ácido-básico e
hidreletrolítico; tumores cutâneos; cicatrização e cuidados com feridas; abdome agudo;
linfadenomegalias; insuficiência venosa crônica; claudicação intermitente; queimaduras; hérnias da
parede abdominal.

Médico
Dermatologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Dermatologia: Semiologia médica; anatomia humana; valvopatias cardíacas, hipertensão arterial
sistêmica, insuficiência cardíaca, doença coronariana, distúrbio da condução cardíaca; doença pulmonar
obstrutiva crônica, asma, pneumonia, sinusite; hepatites, colelitíase, cirrose hepática, diarréia, úlcera
péptica, sangramento gastrintestinal, doeça celíaca, pancreatite; infecção urinária, insuficiência renal,
litíase renal; cefaléia, epilepsia, acidente vascular encefálico, demências; diabetes mellitus, hipo e
hipertireoidismo, dislipidemias; gota, artrose; eczemas, dermatite seborréica. lúpus, esclerodermia, acne,
erupção por droga, pênfigo, psoríase, dermatoviroses, micose cutânea, câncer de pele; claudicação
intermitente, insuficiência venosa crônica dos membros inferiores, trombose venosa, aneurisma da aorta
abdominal; prevenção e detecção precoce do câncer; atendimento à parada cardiorrespiratória.

Médico
Endocrinologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Obesidade; hipopituitarismo, diabetes insipidus, hiperprolactinemia; hipertireoidismo, hipotireoidismo,
bócio, tumores da tireóide, tireoidites; hipo e hiperparatireoidismo; osteoporose; insuficiência
adrenocortical; diabetes mellitus.

Médico
Ginecologista/
Obstetra

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Anti-inflamatótios não hormonais; artrocentese e análise do líquido sinovial; abordagem do paciente com
dor monoarticular e poliarticular; artrite séptica; artrites por cristais (gota e pirofosfato de cálcio);
síndromes regionais dolorosas (lombalgia, cervicobraqialgia, tendinites, síndrome
do impacto, epicondilite, túnel do carpo, fasciíte plantar, dor patelofemoral); osteoartrite
Semiologia ortopédica; anomalias congênitas; doenças inflamatórias e
infecciosas dos ossos e articulações; tumores musculoesqueléticos;
fraturas em adultos e crianças; amputações (indicações e técnicas)
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Médico Neurologista Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Cefaléia, dor facial; epilepsia, síncope e disautonomia; doenças cérebro-vascular; desordens do
movimento; demência, esclerose múltipla, encefalopatia de Wernicke; tumores do sistema nervoso
central; dor discogênica e hipertensão intracraniana.
Médico
Oftalmologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Exame ocular; erros de refração; uvéite; conjuntivite; glaucoma; catarata; amauroses; alterações
retinianas associadas com doenças sistêmicas; celulite orbital; doenças do aparelho lacrimal; paralisia
motora ocular; úlcera de córnea; pinguécula e pterígeo

Médico Oncologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Oncologia
Incidência e etiologia dos cânceres; prevenção do câncer; estadiamento oncológico; síndromes
paraneoplásicas; radioterapia; quimioterapia; terapia adjuvante para micrometástase; avaliação de
resposta tumoral; complicações oncológicas; cuidados paliativos

Médico Ortopedista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Anti-inflamatótios não hormonais; artrocentese e análise do líquido sinovial; abordagem do paciente com
dor monoarticular e poliarticular; artrite séptica; artrites por cristais (gota e pirofosfato de cálcio);
síndromes regionais dolorosas (lombalgia, cervicobraqialgia, tendinites, síndrome
do impacto, epicondilite, túnel do carpo, fasciíte plantar, dor patelofemoral); osteoartrite
Semiologia ortopédica; anomalias congênitas; doenças inflamatórias e
infecciosas dos ossos e articulações; tumores musculoesqueléticos;
fraturas em adultos e crianças; amputações (indicações e técnicas).".

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
Médico
Otorrinolaringologista especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Semiologia e exame físico; hipoacusia, otites, exostose, colesteatoma, mastoidite, otoesclerose,
vertigem, zumbido; rinites, sinusites, epistaxe, pólipo nasal, angiofibroma juvenil; úlcera oral, glossite,
faringite; doenças das glândulas salivares; disfonia, câncer de laringe.
Médico Pediatra

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas.
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Alimentação da criança, imunização: infecções das vias aéreas superiores, gastroenterocolites agudas
infecciosas, desidratação na síndrome diarréica, pneumonias e bronco pneumonias
Generalidades e conceitos fundamentais; atualidades sobre pesquisas médicas
Esquema de vacinação;
Diagnósticos, terapia e prevenção de doenças referentes a esta especialidade: (diarréia, asma
brônquica, febre, pneumonia, infecção urinária, parasitose, plicogênica, leucemia, cardiopatias,
acianóticas, úlcera péptica, tumores ósseos e gonadais, febre amarela)
Alimentos e alimentação da criança e do adolescente;
Prevenção e controle de zoonoses

Medico Psiquiatra

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Farmacologia das drogas psiquiátricas; depressão; distúrbio bipolar; psicoses; desordens de ansiedade;
fobias; alterações psicossexuais; desordens de personalidade; distúrbios do sono; abuso de drogas e
outras substâncias; demência

Médico Perito

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul – (Capítulo VIII – artigos 142 a 165)
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Médico
Pneumologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Pneumologia
Anamnese e exame físico em pneumologia; interpretação do RX e TC de tórax, testes de função
pulmonar; asma brônquica, enfisema, bronquite crônica, pneumonia, fibrose cística, tuberculose,
tumores pulmonares, tromboembolismo pulmonar, pneumoconiose; derrame pleural

Médico Urologista

Conteúdos Gerais – vide conteúdos do cargo de Médico – (Conteúdos Gerais para todas as
especialidades médicas
Conteúdos Específicos da Especialidade:
Semiologia e exame urológico, anatomia; nefrolitíase; tumores renais; infecções do trato urinário;
doenças sexualmente transmissíveis; prostatites; incontinência urinária; disfunção erétil e sexual;
tumores prostáticos; câncer de bexiga; câncer de testículo; hipospádia e epispádia; criptorquidia

Motorista de
Caminhão

Código de Trânsito Brasileiro
Primeiros Socorros
Direção defensiva
Noções básicas de mecânica

Motorista de Veículo Código de Trânsito Brasileiro
Leve
Primeiros Socorros
Direção defensiva
Noções básicas de mecânica
Nutricionista

Conceitos, generalidades e definições sobre alimentos, alimentação
Métodos de conservação dos alimentos
Causa de deterioração dos alimentos
Composição de dietas equilibradas
Composição do corpo humano e as substâncias necessárias ao organismo no período de formação,
crescimento e desenvolvimento
Legislação pertinente
Vigilância alimentar e nutricional
Programa Nacional de Alimentação Escolar
Noções básicas de informática
Fisiologia da nutrição
Fisiopatologia
Tratamentos dietoterápicos (no Diabetes, Hipertensão arterial, Doenças renais, Doenças hepáticas,
Obesidade, etc)
Políticas públicas de alimentação e nutrição
Programa de alimentação do Trabalhador
Constituição Federal - Arts 6, 208 e 211
lDB
Plano Nacional de Educação - Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001
Portaria Ministerial nº 251, de 3 de março de 2000
Portaria Minterministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006.
Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009
Resolução nº 38 do conselho deliberativo do FNDE, de 16 de julho de 2009
Resolução nº 67, do conselho deliberativo do FNDE, de 28 de dezembro de 2009

Operador de
Equipamentos
(todos)

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Pedreiro

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Psicólogo

Antecedentes histórico-filosóficos
Constituição da Psicologia Científica
Processos Psicológicos
Principais correntes psicológicas: objeto, método, principais pressupostos e forma de intervenção
Diferentes abordagens sobre processos de desenvolvimento e aprendizagem
A personalidade sob a ótica das diversas teorias psicológicas
Psicopatologia: diagnóstico das perturbações psíquicas e o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar
Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológicos: principais instrumentos de avaliação psicológicatestes, objetivos e técnicas projetivas
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: as diversas abordagens teóricas e suas aplicações no campo da
psicologia
Psicologia e saúde: a inserção do psicólogo na área da saúde e formas de intervenção.
Diferentes abordagens da Psicologia Social
Análise dos processos intergrupais e técnicas de dinâmica de grupo nas diversas áreas de atuação
Atuação do psicólogo em comunidades e instituições: hospitais, empresas, escolas
Psicologia da Educação e seus antecedentes histórico-filosóficos
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A constituição da Psicologia Científica
A Psicologia Comportamental
A Psicologia Humanista
Psicanálise
A epistemologia genética de Jean Piaget
A Psicologia Sócio-cultural de Vygotsky
Psicologia, educação e contemporaneidade
Aprendizagem e Psicologia
Problemas de aprendizagem enquanto objeto da Psicologia
A Psicologia voltada para a Educação Especial
Anatomia Cerebral
Código de Ética Profissional do Psicólogo
Psicopedagogo

Psicopedagogia: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional
no Brasil e no Mundo
Correntes
Colaboração da Psicopedagogia para a Educação
Metodologias utilizadas pela Psicopedagogia para a formação do homem
Pedagogia e Psicologia
Psicanálise
Linguística
Semiótica
Neuropsicologia
Psicofisiologia
Análise do comportamento – concepção racionalista e construtivista
Regulamentação
Conteúdos gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação.
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplina
Atualidades dentro da área educacional

Radiologista/Odontol História da Radiologia
ógico
Radiações corpulares e eletromagnéticas
Imagens radiográficas, tecidos anatômicos tridimensionais
Qualidade da imagem – densidade radiológica
Produção do Raio X
Efeitos biológicos do Raio X
Ampola de Raio X
Espectros de raios X
Equipamentos para produção de Raios X
Aparelhos de raios X odontológicos
Técnicas radiológicas
Processamento radiológico
Patologia radiográfica
Técnicas radiológicas, no setor de diagnóstico
Técnicas radioterápicas, no setor de terapia
Técnicas de medicina nuclear
Noções básicas de informática
Técnico em
Agropecuária

Conhecimentos sobre atividades do Cargo (solos, plantas, adubação, correção de solo, fitotecnia e
administração rural)
Aspectos socioeconômicos das culturas e criações
Agenda 21
Noções gerais de meio ambiente
Desenvolvimento sustentável
Agroecologia, características das principais escolas
Noções de hidrologia, irrigação, drenagem e administração rural
Práticas de conservação do solo e da água
Práticas de manejo do solo referentes a: cobertura do solo, rotação de culturas, cultivos convencional,
mínimo e direto
Adubação verde
Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo
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Pragas e doenças de ocorrências em Santa Catarina, nas diversas culturas
Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: Bovino de corte e leite, suinocultura,
avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura
Noções básicas de informática
Técnico em
Enfermagem

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis. Orientação à gestantes no
pré-natal
Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e utensílios
Saúde Pública e saneamento básico
Conhecimentos sobre:
Hipercalcemia
Cianosose
Tuberculose pulmonar e seu tratamento
Pneumonias
Varises esôfago – gástricas
Rubéola;
Alcalose respiratórias
Parada circulatória
Menigite
Causas de mortalidade infantil
Generalidades e conceitos fundamentais
As atribuições do profissional da categoria
Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem)
Normas de biossegurança
Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertençao
arterial)
Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento
familiar)
Assistência à saúde da criança e do adolescente
Assistência a saúde mental
Assistência ao paciente hospitalizado
Precauções universais, desinfecções de utensílios
Saúde Pública
Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis
Equipe de saúde e equipe de enfermagem
Estratégia de Saúde da Família – estratégia de reorientação do modelo assistencial
Esquema de vacinação – doenças parasitárias
Métodos contraceptivos
Rotinas Básicas:
Pressão arterial – Temperatura
Acomodação de pacientes ao leito
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios
Verificação de trabalho de parto
Sintomas em parada cardio-respiratória, choque circulatório
Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção
Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3)
Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem
Noções básicas de informática
Princípios e Diretrizes do SUS

Técnico em
Informática

Algoritmo
Programação
Linguagem de Programação
Banco de Dados
Sistemas (Independente, Integrado, Distribuído)
Redes de computadores
Internet
Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, memórias); Sistemas operacionais Windows
(manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word,
Excel, PowerPoint, Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail, www, ftp, chat),
Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores.

Técnico em
Radiologia

História da Radiologia
Radiações corpulares e eletromagnéticas
Imagens radiográficas, tecidos anatômicos tridimensionais
Qualidade da imagem – densidade radiológica
Produção do Raio X
Efeitos biológicos do Raio X
Ampola de Raio X
Espectros de raios X
Equipamentos para produção de Raios X
Aparelhos de raios X odontológicos
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Técnicas radiológicas
Processamento radiológico
Patologia radiográfica
Técnicas radiológicas, no setor de diagnóstico
Técnicas radioterápicas, no setor de terapia
Técnicas de medicina nuclear
Noções básicas de informática
Telefonista

Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital

Topógrafo

Fotogranometria
Planocadastral
Planimetria
Altimetria
Azimute
Batimetria
Topologia
Levantamento por Bussola
Levantamento por Gps
Levantamentoi por Teodolito
Levantamento por Estação Total
Planilhas de Levantamento
Geodesia
Generalidades e conceitos
Descrição de aparelho
Taqueometria
Métodos de levantamentos de superfícies ou detalhes
Orientações de plantas
Estudos de erros
Noções de cartometria
Noções básicas de informática

Turismólogo

Vigia
Professor de
Ciências

Conceitos e generalidades sobre a evolução do Turismo no Brasil. Importância econômica e social
Noções sobre ecoturismo
Noções sobre turismo rural
Forma de organização do conjunto de serviços destinados a receber, orientar, hospedar, promover e
desenvolver os deslocamentos humanos
Santa Catarina: Principais pontos turísticos (Praias, cidades, pontes, serras, morros, rios, águas
Termais, águas sulfurosas)
Aspectos turísticos do Município
Noções básicas de informática
Conteúdos Programáticos do Anexo I deste Edital
Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Visão Geral e origem da vida
Citologia
Citoplasma
Metabolismo energético das células
Células
Reprodução Histologia animal
Genética
Ecologia
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Professor Educação Conteúdos Gerais da Educação:
Física
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
História da Educação Física no Brasil
Didática da Educação Física
Psicologia da Aprendizagem
Sociologia do Esporte
Noções de Fisiologia, Anatomia, Cinesiologia e Desenvolvimento Motor Aplicado à Educação Física
Noções do Treinamento Desportivo
Metodologia do Ensino de Educação Física
Metodologia do Ensino dos Esportes:
a) Voleibol
b) Basquetebol
c) Handebol
d) Futebol
e) Futsal
f) Natação
g) Atletismo – Saltos, Corridas, Arremessos e Lançamentos.
A Educação Física no currículo escolar
A história da Educação Física
Métodos e técnicas da Educação Física
Didática específica da Educação Física
Educação Física e Aprendizagem Social Educação Física e contexto social
As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e
a Cultura Corporal
Educação Física Escolar, crescimento e desenvolvimento: diferentes abordagens Desportos: técnicas
fundamentais e regras oficiais
Recreação e lazer: conceito e finalidades
Noções de Fisiologia do exercício
A Educação Física e os parâmetros curriculares
Educação Física, Inclusão e Diversidade
Concepção histórico social da criança
Jogos e brincadeiras na educação infantil
Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento infantil
Professor Italiano

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional

Conteúdos Específicos da Disciplina:
Classes gramaticais
Interpretação de Textos
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Vocabulário
Gramática
Professor Espanhol

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Classes gramaticais
Interpretação de Textos
Vocabulário
Gramática

Professor de Música Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Música: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto social e educacional no
Brasil e no Mundo
Correntes – estilos
Correlação da música com as demais disciplinas
Metodologia utilizada pela música para a formação do homem.
Professor Artes

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e
no Mundo
Correntes
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Correlação das Artes com as demais disciplinas
Metodologias utilizadas pelas Artes para formação do homem
Professor História

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
História do Brasil, de Santa Catarina e Geral

Professor Inglês

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional

Conteúdos Específicos da Disciplina:
Classes gramaticais
Interpretação de Textos
Vocabulário
Gramática
Professor
Matemática

Conteúdos Gerais daEducação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Número, álgebra, geometria, medidas e estatística
Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa,
ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de
expressões algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de
Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial.
Seqüências e progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória.
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo
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retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções cônicas.
Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central,
medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas.
Noções de limites, derivadas e integral.
Professor de
Filosofia

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Definição de Filosofia
Conceito
Os métodos de filosofia
Disciplinas filosóficas
Evolução da História: Filosofia antiga, medieval, renascimento, moderna, do século XIX e do século XX.
Principais Filósofos
Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes
Pensamento Lógico
Filósofos da atualidade

Professor Português Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temático
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica;
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal,
Fonética, Classe, Estrutura e Formação de Palavras.
Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de
palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Vícios de Linguagem, Discurso Direto e Indireto,
Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;
Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.
Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem
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Professor Interprete
de Libras

Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
História da Educação Especial no Brasil e no mundo
Deficiência auditiva, visual, mental, físicas, altas habilidades
Causas das deficiências – prevenção
LDB – parte referente a Educação Especial
Resolução 01/96 CEE/SC
Lei 10.098/00
Lei 10.172/01
Constituição Federal – parte referente a Educação Especial
O Deficiente Social e a Sociedade
Direitos do Deficiente
O impacto do Congresso de Milão 1880 na construção educacional de surdos
Modelos educacionais na educação de surdos
Legislação e educação de surdos
As políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais

Professor Educação Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Infantil
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
RCNEI
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Professor Anos
Iniciais

Pedagogo

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
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Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA
CARGO
Contador

Coveiro
Desenhista

Eletricista
Farmacêutico

Professor de
Geografia

Conteúdos Programáticos
1 . LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL: Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de
outubro de 1988 e suas emendas. Constituição do Estado de Santa Catarina, de 05 de outubro de
1989 e suas emendas. 2. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: Administração pública:
administração direta e indireta. Processo orçamentário: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias
e lei orçamentária anual. Princípios orçamentários. Classificação orçamentária: classificação
institucional, funcional–programática, econômica e por fonte de recursos. Receitas e despesas
orçamentárias e extra-orçamentárias. Execução orçamentária e contábil: estágios da receita e da
despesa pública; créditos adicionais. Patrimônio público: aspectos qualitativos e quantitativos;
variações patrimoniais: variações ativas e variações passivas. Dívida pública flutuante e fundada; plano
de contas: função e funcionamento das contas. Escrituração contábil. Controle interno e controle
externo. Prestação de contas e transparência na gestão fiscal: relatório resumido da execução
orçamentária, relatório de gestão fiscal e balanço geral do exercício. Lei 4.320/64 e suas alterações. 3.
CONTABILIDADE GERAL: Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação
contábil, registros contábeis. Controle contábil e registros do ativo imobilizado, diferido e patrimônio
líquido. Demonstrações contábeis: estruturação e movimentação das contas contábeis, demonstração
do resultado do exercício, balanço patrimonial, mutações do patrimônio líquido, demonstrações de
origens e aplicações de recursos. Análise e interpretação de demonstrações contábeis. 4. DIREITO
ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Agentes públicos. Poderes Administrativos. Atos
administrativos: conceito, classificação e espécies. Serviço público. LEI Nº 8.666/93 e suas alterações,
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 - Institui a modalidade de licitação denominada pregão. Código
Tributário Nacional e suas alterações. LEI 10028/00 - Investigação administrativa- Improbidade
Administrativa - Finanças publicas.
Lei Orgânica do Município
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Conteúdos do Anexo I
Tecnologia da Construção Civil
Introdução ao desenho, generalidades, atualidades do desenho no Brasil e no Mundo
Escala
Coberturas residenciais
Projeto arquitetônico
Terminologia
Normas para desenho Técnico:
Tipos e emprego as linhas –
Representação gráfica
Perspectiva
Classificação de mapas
Terminologia
Noções básicas de informática
Autocad
Plano Diretor da Cidade de Rio do Sul
Conteúdos do Anexo I
Farmacologia
Parasitologia
Imunologia
Patologia
Hematologia
Bioquímica
Dispensação de medicamentos – sistemas de distribuição de medicamentos
vias de administração de formas farmacêuticas
Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica
Assistência Farmacêutica
Política de medicamentos – legislação para o setor farmacêutico
ART. 196-200 CF 1988
Lei 3.820 de 11.11.60
LEGISLAÇÃO DO SUS: Lei 8080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências.
Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral
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Professor de Ensino
Religioso

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional
Conteúdos Específicos da Disciplina:
Geografia do Estado de Santa Catarina, do Brasil e Geral.
Conteúdos Gerais da Educação:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
Didática Geral;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
PPP – Plano Político Pedagógico da escola
Constituição Federal, na parte referente a Educação
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Temas transversais ou multidisciplinares
PCN
Estudos Temáticos
História da Educação e da Pedagogia
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação.
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006
Metodologia das Disciplinas
Atualidades dentro da área educacional;
Conteúdos Específicos da Disciplina:
História do Ensino Religioso
Legislação do Ensino religioso no Brasil e SC
Fenômeno religioso e diversidade
Conhecimento religioso
Concepções do Ensino Religioso
Objetivos do Ensino Religioso
Fundamentos e Metodologia para o Ensino Religioso
Conteúdos para o Ensino Religioso
Avaliação do Ensino Religioso

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO CULTURAL
CARGO

Conteúdos Programáticos

Agente
Administrativo

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da
Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores
Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição Das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas
– Dos Orçamentos
Lei De Responsabilidade Fiscal
Generalidades administrativas e Contábeis
Código Tributário Nacional
Técnica Legislativa
Correspondência oficial conforme Manual de Redação da Presidência da República; Noções básicas sobre atos administrativos, processos administrativos e serviços públicos
Noções sobre compras, licitações, contratos administrativos
Noções sobre serviços de recursos humanos
Noções básicas sobre contabilidade e gestão fiscal
Noções sobre serviços de controle de patrimônio, almoxarifado e arquivos de documentos; Informática
básica, editores de texto, planilhas eletrônicas, internet, correio eletrônico, intranet
Relacionamento interpessoal, atendimento ao público, organização do ambiente de trabalho;
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Lei Orgânica do Município

Auxiliar de Serviços
Gerais Feminino
Bibliotecário

Conteúdos do Anexo I
Conceitos e generalidades sobre a evolução da biblioteconomia no Brasil e no mundo
Histórico e formação das bibliotecas no Brasil e no mundo
Forma de organização e estrutura das bibliotecas de referência e as circulantes
Funcionamento e rotina das modernas bibliotecas
Lei 4084 – de 30.06.62
Lei 9674 – de 25.06.98
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Decreto 56.725 de 16.08.65
Código de Ética do CFB - Resolução CFB 42/2001
Organização e Administração de Biblioteca
Bibliotecas Públicas: Funções, objetivos e Estrutura
Classificação (CDD)
Catalogação: (AACR2)
Estudo de usuário e de comunidade
Desenvolvimento de Coleções
Automação de Biblioteca
Serviço de Referência e Informação
Noções básicas de informática
Motorista de Veículo Código de Trânsito Brasileiro
Leve
Primeiros Socorros
Direção defensiva
Noções básicas de mecânica
Telefonista

Conteúdos do Anexo I

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO DESPORTO
CARGO

Conteúdos Programáticos

Agente
Administrativo

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da
Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores
Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição Das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas –
Dos Orçamentos
Lei De Responsabilidade Fiscal
Generalidades administrativas e Contábeis
Código Tributário Nacional
Técnica Legislativa –
Correspondência oficial conforme Manual de Redação da Presidência da República; Noções básicas sobre atos administrativos, processos administrativos e serviços públicos;
Noções sobre compras, licitações, contratos administrativos;
Noções sobre serviços de recursos humanos;
Noções básicas sobre contabilidade e gestão fiscal;
Noções sobre serviços de controle de patrimônio, almoxarifado e arquivos de documentos;
Informática básica, editores de texto, planilhas eletrônicas, internet, correio eletrônico, intranet;
Relacionamento interpessoal, atendimento ao público, organização do ambiente de trabalho;
Estatuto dos servidores públicos do Município;
Lei Orgânica do Município.

Auxiliar de Serviços Conteúdos do Anexo I
Gerais Feminino
Auxiliar de Serviços Conteúdos do Anexo I
Gerais Masculino
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ANEXO III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
CARGO

Descrição Sumária do Cargo

Advogado

Coordenar, orientar e analisar questões de ordem jurídica e legal. Emitir pareceres jurídicos quando
necessário em todas as áreas do poder executivo municipal sobre a constitucionalidade dos atos
municipais, representando-o em juízo ou fora dele.

Agente
Administrativo

Desenvolver tarefas na área administrativa em geral. Operar equipamentos diversos. Realizar entregas e
recebimentos de documentos e materiais. Manter organizados documentos e/ou materiais. Atender ao
público. Planejar e controlar o desempenho organizacional.

Agente de Defesa Executar de acordo com a programação de sua chefia imediata, os serviços internos e externos,
Civil
objetivando promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem, no que
diz respeito à avaliação e a redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e intensidade.
Prevenir-se, preparar-se para situações emergenciais, respostas aos desastres, reconstrução e otimização
do funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil.
Analista de
Sistemas

Analisa e estabelece a utilização de sistemas de processamento automático de dados do órgão público,
estudando as necessidades, possibilidades e métodos aplicáveis, para assegurar a exatidão e rapidez dos
diversos tratamentos de informações.

Arquiteto

Elaborar, executar e avaliar planos, programas, projetos e estudos de desenvolvimento urbano e
investimento público. Definir propostas de legislação urbanística. Elaborar pareceres técnicos sobre
projetos, consultas e processos.

Assistente Social

Elaborar planos, programas, projetos, bem como ações voltadas ao monitoramento e avaliação das
políticas sociais na esfera municipal. Coordenar e participar de equipes de pesquisa sócio-econômica.
Disseminar e disponibilizar informações e dados.

Auditor Interno

Planeja e conduz programas de análise sobre o funcionamento correto dos controles financeiros e
contábeis, transações, normas e rotinas, no sentido de salvaguardar os recursos públicos.

Auxiliar de Saúde Desinfetar e esterilizar materiais e instrumentos. Auxiliar em ações educativas e preventivas. Preparar e
Bucal
organizar instrumentais odontológicos. Instrumentalizar o cirurgião dentista. Cuidar da manutenção e
higiene de equipamentos e ambiente. Organizar agenda de atendimentos.
Auxiliar de
Serviços Gerais
Feminino

Realizar atividades de limpeza interna e externa, cozinha, lavação, passagem de roupas e outros. Solicitar
e manter os insumos necessários para a execução dos serviços. Utilizar equipamentos de segurança
adequadamente.

Auxiliar de
Serviços Gerais
Masculino

Executar serviços referentes ao preparo de terra, plantio, podas de grama e árvores, abertura de valetas
para drenagem, serviços de varrição e limpeza.

Calceteiro

Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, alinhando, demarcando, preparando o solo,
assentando o material, escavando, nivelando-os e fazer demais procedimentos, conforme a necessidade,
para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o tráfego de veículos.

Carpinteiro

Executar trabalhos gerais de carpintaria.

Cirurgião Dentista Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Atender, orientar e executar tratamento
odontológico. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de
biossegurança.
Cozinheiro

Preparar refeições, organizar e supervisionar serviços de cozinha, elaborando o preparo observando
métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Educador Social

Executar, sob a coordenação de profissional de nível superior, ações de acolhida, atendimento e
acompanhamento ao usuário da assistência social, implementar atividades socioeducativas e de
convivência, realizar educação social de rua, participar de atividades de apoio na área de educação social
e executar outras atividades afins, que envolvam conteúdos relativos à sua área de atuação.

Enfermeiro

Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência
prestada. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Supervisionar e coordenar as ações
do pessoal auxiliar e equipe multiprofissional quando for o caso.

Enfermeiro
Obstétrico

Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência
prestada. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Supervisionar e coordenar as ações
do pessoal auxiliar e equipe multiprofissional quando for o caso.

Engenheiro Civil

Desenvolver projetos de engenharia civil. Planejar, orçar e executar obras, coordenando a manutenção e
controlando a qualidade dos suprimentos e serviços contratado. Elaborar normas e documentação técnica
relacionadas a área de atuação.

Engenheiro
Sanitarista

Planejar, executar, analisar, pesquisar e elaborar pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos
especializados referentes ao saneamento ambiental e estudos referentes à elaboração de normas e
execução de obras. Efetuar análises, estudos e vistorias relativas a projetos que se utilizem recursos
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ambientais ou que tenham potencial poluidor, de acordo com a legislação ambiental vigente.
Fiscal de Meio
Ambiente

Colaborar na fiscalização ambiental realizada pelos órgãos e entidades federais e estaduais competentes.
Realizar planejamento operacional relativos às atividades de fiscalização. Participar de campanhas e
ações voltadas à educação sanitária e ambiental. Proporcionar suporte e apoio especializado à execução
de políticas municipais de meio ambiente.

Fiscal de Saúde
Pública

Realizar inspeções e vistorias sanitárias. Fiscalizar bens de consumo, prestadores de serviços, meio
ambiente, estabelecimentos de saúde em geral, entre outros. Executar e/ou participar de ações de
Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde,
incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente.

Fiscal de Serviço
Público

Orienta e fiscaliza os projetos e execução de edificações públicas municipais, segundo as normas do
Plano Diretor e Lei de Licitações.

Fiscal de Tributos Fiscalizar os registros contábeis e fiscais das empresas, a fim de verificar a adequação tributária e o
recolhimento dos recursos devidos. Efetuar vistorias apurando características gerais e a utilização de
imóveis no município para subsidiar processos administrativos e judiciais. Proceder estudos sócioeconômicos para análise de capacidades contributivas, realizando pesquisa no mercado imobiliário.
Supervisionar as atividades de orientação aos contribuintes no que se refere aos tributos municipais.
Fiscal do
PROCON

Assessorar a administração na formulação da política municipal, planejando, elaborando, propondo,
coordenando a política municipal de proteção ao consumidor. Receber, analisar, avaliar e encaminhar
consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Fisioterapeuta

Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar diagnósticos. Orientar clientes, familiares, cuidadores e
responsáveis e adotar medidas de precaução padrão de biossegurança.

Fonoaudiólogo

Atuar na promoção, diagnóstico, orientação e tratamento da comunicação oral, escrita, voz, audição e
funções do sistema estomatognático (sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala), bem como em
pesquisas da área.

Médico

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico PSF

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Angiologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico Auditor

Efetua o controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados, zelando pela manutenção dos
serviços, detectando eventuais distorções e propondo medidas para melhor desempenho e resolutividade
dos serviços médicos conforme legislação vigente.

Médico
Autorizador

Autoriza procedimentos de média e alta complexidade, de acordo com as Normas do Sistema Único de
Saúde – SUS, de acordo com a legislação vigente.

Médico
Cardiologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico Cirurgião
Geral

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Dermatologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Endocrinologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
Ginecologista/Obst das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
etra
conhecimentos da área médica.
Médico
Neurologista

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou curativa,
para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste na medicina
que trata do diagnóstico e tratamento das doenças do sistema nervoso em todos os seus aspectos e na
clínica geral, de acordo com a necessidade do município.

Médico
Oftalmologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
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conhecimentos da área médica.

Médico
Oncologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Ortopedista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico
Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
Otorrinolaringologi das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
sta
conhecimentos da área médica.
Médico Pediatra

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Medico Psiquiatra Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.
Médico Perito

Realizar atendimentos médicos. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e
serviços em saúde. Efetua perícias médicas. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica.

Médico
Pneumologista

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

Médico Urologista Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde
das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.
Motorista de
Caminhão

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, materiais e equipamentos, documentos e outros.
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais.
Observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Motorista de
Veículo Leve

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, documentos e outros. Realizar verificações e
manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais. Observar as regras do
Código de Trânsito Brasileiro

Nutricionista

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades. Planejar, organizar, administrar e avaliar
unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário. Participar de programas de
educação nutricional.

Operador de
Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e
Equipamentos - na execução de serviços gerais de engenharia.
Retroescavadeira
Operador
Equipamentos Motoniveladora

Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e
na execução de serviços gerais de engenharia.

Operador
Equipamentos Escavadeira
Hidráulica

Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e
na execução de serviços gerais de engenharia.

Operador
Equipamentos Trator Esteira

Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e
na execução de serviços gerais de engenharia.

Operador
Equipamentos Trator Pneu

Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e
na execução de serviços gerais de engenharia.

Pedreiro

Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e
especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou
reparar prédios e obras similares.

Psicólogo

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional, os processos mentais e sociais de indivíduos,
grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar cliente durante o processo de
tratamento ou cura. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e
atividades da área e afins.

Psicopedagogo

Atuar especificamente na área de problemas com aprendizagem, resgatando a auto-estima e diminuindo o
fracasso escolar. A principal tarefa é perceber e diagnosticar quando é um problema de aprendizagem e
de quando é um processo natural da criança construindo o seu próprio conhecimento.
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Radiologista/
Odontológico

Executar e interpretar radiografias das estruturas bucais, da região crânio facial e de outras relacionadas
com o a odontologia. Colaborar em diagnósticos. Administrar condições de trabalho.

Técnico em
Agropecuária

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos
agropecuários, orientando os agricultores e pecuaristas nas tarefas de preparação dos solos destinados ao
plantio, colheita, pastagem e beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e outras pragas e
na criação de gado.

Técnico em
Enfermagem

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes da Instituição, auxiliar
nas atividades de planejamento, promoção de saúde e outras atividades por ela desenvolvidas. Efetuar
registros e relatórios de ocorrências e procedimentos. Trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos de biossegurança.

Técnico em
Informática

Estudar as características e planos do poder executivo municipal em conjunto com o corpo diretivo, para
verificar as possibilidades e conveniências do processamento eletrônico de dados e da criação de
sistemas e aplicativos específicos ao órgão ou unidade.

Técnico em
Radiologia

Manipular filmes radiológicos e revelar filmes radiográficos. Trabalhar seguindo normas de qualidade,
segurança, higiene, saúde e proteção ao meio ambiente. Preparar materiais e equipamentos para exames
e radioterapia. Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, e outros.

Telefonista

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas. Auxiliar as
pessoas, fornecendo informações e prestando serviços administrativos gerais.

Topógrafo

Executar trabalhos topográficos, levantamentos planialtimétricos e poligonais. Fazer esboços dos
levantamentos topográficos da área para orientar desenhos e cálculos topográficos. Coordenar e orientar o
trabalho de outros profissionais do segmento.

Turismólogo

Desempenha os serviços de elaboração, execução, fiscalização e controle de planejamento organizacional
e estratégicos afetos à implementação e manutenção das políticas de turismo formuladas no âmbito do
Município.

Vigia

Zelar pelo patrimônio público, exercendo vigilância dos prédios e outros bens municipais, verificando e
inspecionando qualquer anormalidade e/ou irregularidade, bem como tomando as providências
necessárias para evitar danos e procurando sanar as irregularidades porventura encontradas e/ou acionar
autoridades competentes para fazê-lo, a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos.

Professor (todos)

Docência na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
Participar da construção da proposta pedagógica da unidade educacional;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Estabelecer e implementar, com apoio dos demais agentes da instituição, estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento;
Empregar estratégias diferenciadas de ensino, para atender as diferenças individuais dos discentes;
Realizar a avaliação dos alunos de forma diagnóstica, emancipatória, global e contínua;
Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
Relacionar-se eticamente com os colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral;
Fazer todos os registros escritos necessários para garantir o acompanhamento dos alunos; 11. Nortear
sua prática pedagógica por princípios democráticos, sociais e cidadãos;
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao
processo de ensino-aprendizagem.

Pedagogo

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação infantil e/ou no ensino fundamental,
voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo,
entre outras, as seguintes atribuições:
Coordenar a construção e execução da proposta pedagógica da escola;
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de
seus objetivos pedagógicos;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes;
Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento
Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.
Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes
e as famílias;
Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da rede
de ensino ou da escola;
Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento da rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos,
financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
Acompanhar e supervisionar o funcionamento da(s) escola(s), zelando pelo cumprimento da legislação e
normas educacionais e pela qualidade de ensino.
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao
processo ensino-aprendizagem.
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VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA
CARGO

Descrição Sumária do Cargo

Contador
Coveiro
Desenhista

Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública.
Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas para permitir o sepultamento de cadáveres.
Auxiliar na elaboração, copia, ampliação e/ou redução de plantas e desenhos de projetos topográficos,
arquitetônicos, urbanísticos e de engenharia civil, estruturais, instalações prediais e outros utilizando
instrumentos apropriados e baseando-se em especificações técnicas, para estabelecer as características
dos referidos projetos e as bases de sua execução.
Assegurar as condições de funcionamentos regulares e eficientes de máquinas, instalações e
equipamentos elétrico-eletrônico, bem como da rede elétrica interna.
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica.
Docência na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
Participar da construção da proposta pedagógica da unidade educacional;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Estabelecer e implementar, com apoio dos demais agentes da instituição, estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento;
Empregar estratégias diferenciadas de ensino, para atender as diferenças individuais dos discentes;
Realizar a avaliação dos alunos de forma diagnóstica, emancipatória, global e contínua;
Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
Relacionar-se eticamente com os colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral;
Fazer todos os registros escritos necessários para garantir o acompanhamento dos alunos; Nortear sua
prática pedagógica por princípios democráticos, sociais e cidadãos;
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao
processo de ensino-aprendizagem.

Eletricista
Farmacêutico
Professor (todos)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO CULTURAL
CARGO

Descrição Sumária do Cargo

Agente
Administrativo

Desenvolver tarefas na área administrativa em geral. Operar equipamentos diversos. Realizar entregas e
recebimentos de documentos e materiais. Manter organizados documentos e/ou materiais. Atender ao
público. Planejar e controlar o desempenho organizacional.

Auxiliar de Serviços Realizar atividades de limpeza interna e externa, cozinha, lavação, passagem de roupas e outros. Solicitar
Gerais Feminino e manter os insumos necessários para a execução dos serviços. Utilizar equipamentos de segurança
adequadamente.
Bibliotecário

Planejar, organizar, gerenciar, supervisão, coordenação, programação e execução de trabalhos técnicos,
estudos e registros bibliográficos de documentos, livros e informações culturais para disponibilizar aos
usuários, informações que facilitem a análise e a realização dos trabalhos.

Motorista de
Veículo Leve

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, documentos e outros. Realizar verificações e
manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais. Observar as regras do
Código de Trânsito Brasileiro.

Telefonista

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas. Auxiliar as
pessoas, fornecendo informações e prestando serviços administrativos gerais.

Vigia

Zelar pelo patrimônio público, exercendo vigilância dos prédios e outros bens municipais, verificando e
inspecionando qualquer anormalidade e/ou irregularidade, bem como tomando as providências
necessárias para evitar danos e procurando sanar as irregularidades porventura encontradas e/ou acionar
autoridades competentes para fazê-lo, a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO DESPORTO
CARGO

Descrição Sumária do Cargo

Agente
Administrativo

Desenvolver tarefas na área administrativa em geral. Operar equipamentos diversos. Realizar entregas e
recebimentos de documentos e materiais. Manter organizados documentos e/ou materiais. Atender ao
público. Planejar e controlar o desempenho organizacional.

Auxiliar de Serviços Realizar atividades de limpeza interna e externa, cozinha, lavação, passagem de roupas e outros. Solicitar
Gerais Feminino e manter os insumos necessários para a execução dos serviços. Utilizar equipamentos de segurança
adequadamente.
Auxiliar de Serviços Executar serviços referentes ao preparo de terra, plantio, podas de grama e árvores, abertura de valetas
Gerais Masculino para drenagem, serviços de varrição e limpeza.
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ANEXO IV
ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
Atesto, em cumprimento a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto n° 3298/99 de 20 de dezembro de
1999, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, portador do RG n° ______________,
nascido em ____/____/_______, foi devidamente avaliado clinicamente enquadrando-se, segundo o Artigo 4°, do
Decreto 3298/99, na seguinte categoria:
1. ( ) deficiência física
2. ( ) deficiência auditiva
3. ( ) deficiência visual
4. ( ) deficiência mental
5. ( ) múltipla
6. ( ) Outras. Quais

7. CID _____________________________________________________________
8. Especificação das atividades relativas ao cargo (Anexo I deste Edital ) compatíveis com a deficiência apresentada:

9. Necessidades especiais para realizar a prova:

Local:______________________________ Data: _______/ ________/ ________
Assinatura do Médico ________________________________
Nome do Médico:_______________________________________________________
CRM Nº ______________________________
Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ diagnóstico correspondente à minha
deficiência.
Assinatura do (a) candidato (a) ________________________________
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ANEXO V
FORMULÁRIO DE RECURSO
Á EMPRESA LUTZ CONCURSOS:
REFERENTE: Concurso da Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Código do Cargo:
Nome do Cargo:
Número da Inscrição:
Nome do Candidato:
E-mail e Endereço para
correspondência:
TIPO DE RECURSO (Assinale o tipo de Recurso)
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Contra Indeferimento de Inscrição
Contra Gabarito da Prova Escrita (Anulação)
Contra Gabarito da Prova Escrita (Troca de alternativa)
Contra Resultado Prova Escrita
Contra Resultado Prova de Títulos
Contra Resultado Prova Prática

Nº da questão:
Gabarito oficial:
Resposta do Candidato:

Justificativa do candidato – Razões do Recurso

Usar um formulário para cada recurso.
O recurso só será conhecido encaminhado para o e-mail concursos@lutzconcursos.com.br
Data: ________/_____________/2011.
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