MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000, www.aguadoce.sc.gov.br
– 89.654-000, Água Doce – SC.

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 015/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE –
SANTA CATARINA, Novelli Sganzerla, no uso de suas
atribuições, torna publica a realização de Concurso
Público destinado a prover vagas do Quadro de Pessoal
Permanente do Poder Executivo Municipal que se regerá
pelas normas estabelecidas neste Edital e legislação
vigente.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1 Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital de Concurso Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II da Constituição Federal,
Lei Complementar Municipal nº 58 e 59, e demais Legislação Pertinente, destinando-se ao provimento
efetivo das vagas de cargos públicos relacionados em capítulo próprio, formação de cadastro de
reserva, podendo também a lista de classificação ser utilizada para contratação temporária sem
prejuízo da ordem de classificação para chamamento em caráter efetivo.
1.1.2. O Concurso será regido por este edital, supervisionado pela Comissão de Acompanhamento do
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Água Doce - SC e executado pela Fundação Universidade
do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 212, Bairro Flor da Serra,
Joaçaba – SC
1.1.3. Os documentos exigidos pelas normas do presente edital, requerimentos e recursos administrativos,
deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições editalícias, no seguinte endereço:
a) Prefeitura Municipal de Água Doce (SC) – Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, Praça
João Macagnan, 322, atendimento nos dias úteis, 13h às 19h.
1.1.3.1. Os atos do concurso, as respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e
demais publicações relativas ao Concurso serão publicadas nos sites: www.unoesc.edu.br,
www.aguadoce.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br, bem como fixado no mural público do
município.
1.1.4. A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das
condições estabelecidas neste edital.
1.1.5. É de responsabilidade do candidato conhecer a legislação concernente ao Edital e demais
determinações referentes ao Concurso Público para certificar-se de que possui todas as condições e pré-
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requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o cargo por ocasião da nomeação
se aprovado e convocado.
1.1.5.1 A legislação Municipal de que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site
www.aguadoce.sc.gov.br, na opção Legislação.
1.1.6. As inscrições estarão abertas no período compreendido entre 05/11/2014 a 05/12/2014.
1.1.7. O presente concurso é válido pelo prazo de 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período.
1.1.8. O Concurso Público será realizado em três etapas:
a) Primeira etapa: PROVA ESCRITA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, obrigatória
para todos os cargos. Composta de 40 (quarenta) questões objetivas (10 de português, 10 de matemática,
10 de conhecimentos gerais/legislação e 10 de conhecimento específicos), com quatro alternativas de
resposta para cada uma delas (A, B, C e D), das quais somente uma será a correta e deverá ser assinalada
conforme instruções que constarão no cartão-resposta.
b) Segunda etapa: PROVA DE TÍTULOS, de caráter unicamente classificatório, para os cargos que
exigirem esta prova, relacionados no item 1.2.1.
c) Terceira etapa: PROVA PRÁTICA, de caráter classificatório, para os cargos de Motorista e Operador
de Máquinas.
1.2 Cargos, vagas, carga horária, vencimento e habilitação/escolaridade:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que
disponham dos requisitos no ato da inscrição e escolaridade mínima informada no presente Edital, de
acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
GRUPO I – SERVIÇOS OPERACIONAIS
Cargo
Nº de
Salário
Vagas
Agente Operacional

3

762,90

Carga
horária
Semanal
40 horas

Agente Operacional
Manutenção e Limpeza
Merendeira

2

762,90

40 horas

Alfabetizado

Cadastro
Reserva

826,48

40 horas

1

972,72

40 horas

Ensino
fundamental 5º
ano
Ensino médio e
Curso Formação
Bombeiros

Auxiliar de Defesa Civil

Habilitação/
Escolaridade

Ingresso

Alfabetizado

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000, www.aguadoce.sc.gov.br
– 89.654-000, Água Doce – SC.

Agente de Construção e
Manutenção

2

972,72

40 horas

Motorista

3

972,72

40 horas

Operador de Máquinas

3

1.333,13

40 horas

GRUPO III – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cargo
Nº de Vagas
Salário Carga
horária
Semanal
Técnico em Vigilância Cadastro
1.599,78 40 horas
Sanitária
Reserva
Técnico
em 3
1.246,09 40 horas
Enfermagem
Fiscal de Tributos

1

Assistente
Cadastro
Administrativo
Reserva
Técnico de Informática Cadastro
Reserva

1.599,78 40 horas
1.599,78 40 horas
1.246,09 40 horas

GRUPO IV – SERVIÇOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS
Cargo
Nº de Vagas
Salário
Carga
horária
Semanal
Fonoaudiólogo
Cadastro
1.933,17 20 horas
Reserva
Assistente Social
1
2.746,51 40 horas
Farmacêutico

1

2.746,51

40 horas

Ensino
fundamental
completo
Ensino
fundamental
completo e
Carteira
habilitação
categoria “D”
Ensino
fundamental
Completo
Carteira
habilitação
categoria “C”

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva e
Prova prática

Prova escrita
objetiva e
Prova prática

Habilitação/
Escolaridade

Ingresso

Ensino
médio
completo
Ensino médio e
curso técnico de
enfermagem
Ensino
médio
completo
Ensino
médio
completo
Ensino
médio
completo e curso
de técnico em
informática

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva

Habilitação/
Escolaridade

Ingresso

3º
grau
fonoaudiologia
3º
grau
em
serviço social
3º
grau
em
farmácia

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
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Enfermeiro

1

2.746,51

40 horas

Odontólogo

1

4.011,68

40 horas

Psicólogo

Cadastro
Reserva
1

2.746,51

40 horas

6.660,43

20 horas

Médico Ginecologista e 1
Obstetra

6.660,43

20 horas

Médico Clínico Geral

Cadastro
Reserva
Cadastro
Reserva

13.320,86 40 horas
1.933,17

20 horas

Cadastro
Reserva
1

2.746,51

40 horas

1.933,17

20 horas

Terapeuta Ocupacional 1

1.933,17

20 horas

Nutricionista

2.746,51

40 horas

Médico Pediatra

Médico Veterinário

Contador
Engenheiro Civil

1

3º
grau
em
enfermagem
3º
grau
odontologia
3º
grau
em
psicologia
3º
grau
em
medicina
e
especialização em
pediatria
3º
grau
em
medicina
e
especialização em
ginecologia
e
obstetrícia
3º
grau
em
medicina
3º
grau
em
medicina
veterinária
3º
grau
em
ciências contábeis
3º
grau
engenharia civil
Nível
superior
específico na área
3ª grau específico
na área

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Cargo
Nº
de Salário
Carga horária Habilitação/
Vagas
Semanal
Escolaridade
Professor Ed. Infantil 02
R$ 954,71
20 horas
Profissional com
ensino superior
pedagogia
habilitação em
Educação
Infantil
Professor 1º a 5º ano
01
R$ 954,71
20 horas
Profissional com
ensino superior
pedagogia
habilitação em
Séries Iniciais
Professor 1º a 5º ano
Cadastro R$ 1.909,42 40 horas
Profissional com

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva

Prova escrita
objetiva

Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva
Prova escrita
objetiva

Ingresso
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título

Prova escrita
objetiva
e
Prova de
Título
Prova escrita
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Reserva

Professor
Língua 1
Inglesa
(Ensino
Fundamental de 1º ao
5º ano e Educação
Infantil)

R$ 954,71

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(Ciências)
Reserva

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(Artes)
Reserva

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(Matemática)
Reserva

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(Língua portuguesa)
Reserva

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(Geografia)
Reserva

20 horas

Professor 6º ao 9º ano Cadastro R$ 954,71
(História)
Reserva

20 horas

Professor Ed. Física

1

R$ 1.909,42 40 horas

Professor Ed. Física

Cadastro R$ 954,71
Reserva

20 horas

ensino superior
pedagogia
habilitação em
Séries Iniciais
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
(Letras/Língua
Inglesa)
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área
Profissional com
ensino superior
habilitação na
área (educação
Física)
com
registro
no
conselho
respectivo
Profissional com
ensino superior

objetiva
Prova de
título

e

Prova escrita
objetiva
e
Prova
de
título

Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova
de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título

Prova escrita
objetiva
e
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Segundo professor

1

Orientador
Educacional

Cadastro R$ 2.216,01 40 horas
Reserva

Adm. Escolar

Cadastro R$ 2.216,01 40 horas
Reserva

Técnico
Esportivo 1
(Instrutor de Judô)

R$ 954,71

20 horas

R$ 1.055,36 20 horas

AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Cargo
Nº
de Salário
Vagas
Agente Comunitária de 05
1.014,00
Saúde

habilitação na
área (educação
Física)
com
registro
no
conselho
respectivo
Profissional com
ensino superior
pedagogia
habilitação em
Educação
Especial
Profissional com
ensino superior
habilitação em
na
área
de
atuação
Profissional com
ensino superior
habilitação em
na
área
de
atuação
Ensino Médio
Faixa
Preta
5ªDAN
da
Conferência
Catarinense de
Judô, Curso de
credenciamento,
Registro
no
CREF Conselho
Regional
de
Educação Física.

Prova
título

de

Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título

Prova escrita
objetiva
e
Prova
de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova de
título
Prova escrita
objetiva
e
Prova
de
título

Carga horária Habilitação/
Ingresso
Semanal
Escolaridade
40 horas
Ensino
médio Prova escrita
completo
objetiva

1.2.2 O município dispõe também de vale alimentação no valor de R$ 7,50 por dia trabalhado.
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1.2.3 No ato da inscrição o candidato deverá optar por apenas 1 (um) dos cargos ofertados. Em caso de 2
(duas) inscrições para cargos distintos, aplicar-se-á a regra de validade da primeira inscrição confirmada.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, nos sites www.unoesc.edu.br,
www.aguadoce.sc.gov.br, no período entre 05/11/2014 a 05/12/2014, devendo para tanto o
interessado proceder da conforme ANEXO I.
2.1.1 Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em
qualquer banco. O recolhimento do boleto deverá ser feito até vencimento, e respeitando-se, para tanto, o
horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser
processada e recebida.
2.1.1.1 A inscrição estará confirmada mediante pagamento dos seguintes valores:
Cargo
Agente Operacional
Agente Operacional Manutenção e Limpeza
Merendeira
Auxiliar de Defesa Civil
Agente de Construção e Manutenção
Motorista
Operador de Máquinas
Agente Comunitária de Saúde
Técnico em Vigilância Sanitária
Técnico em Enfermagem
Fiscal de Tributos
Assistente Administrativo
Técnico de Informática
Fonoaudiólogo
Assistente Social
Farmacêutico
Enfermeiro
Odontólogo
Psicólogo
Médico Pediatra
Médico Ginecologista e Obstetra
Médico Clínico Geral
Médico Veterinário
Contador
Engenheiro Civil

Carga horária Valor da taxa de
Semanal
Inscrição
40 horas
R$ 30,00
40 horas
R$ 30,00
40 horas
Isento
40 horas
R$ 30,00
40 horas
R$ 30,00
40 horas
R$ 30,00
40 horas
R$ 30,00
40 horas
R$ 50,00
40 horas
Isento
40 horas
R$ 50,00
40 horas
R$ 50,00
40 horas
Isento
40 horas
Isento
20 horas
Isento
40 horas
R$ 80,00
40 horas
R$ 80,00
40 horas
R$ 80,00
40 horas
R$ 80,00
40 horas
Isento
20 horas
R$ 80,00
20 horas
R$ 80,00
40 horas
Isento
20 horas
Isento
40 horas
Isento
20 horas
R$ 80,00
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Terapeuta Ocupacional
Nutricionista
Professor Ed. Infantil
Professor 1º a 5º ano
Professor 1º a 5º ano
Professor Língua Inglesa (Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e
Educação Infantil)
Professor 6º ao 9º ano (Ciências)
Professor 6º ao 9º ano (Artes)
Professor 6º ao 9º ano (Matemática)
Professor 6º ao 9º ano (Língua portuguesa)
Professor 6º ao 9º ano (Geografia)
Professor 6º ao 9º ano (História)
Professor Ed. Física
Professor Ed. Física
Segundo professor
Orientador Educacional
Adm. Escolar
Técnico Esportivo (Instrutor de Judô)

20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
20 horas

R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
Isento
R$ 80,00

20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas

Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
R$ 80,00
Isento
R$ 80,00
Isento
Isento
R$ 80,00

2.1.2 - Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar o
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova,
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou fotocópia autenticada, para PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC, situada na Praça João Macagnan, nº 322.
2.1.3 A FUNOESC e o Município de Água Doce/SC não se responsabilizarão por erros de dados no
preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.4 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.5 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.6 – Cabe ao candidato conferir posteriormente sua inscrição na lista de homologação de inscrição.
2.1.7 – A FUNOESC e o Município de Água Doce não se responsabilizam por solicitação de inscrição
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para
inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.
2.1.8 - A taxa de inscrição somente será devida para os cargos com previsão de provimento imediato de
acordo com o item 2.1.1.1 (os cargos de cadastro de reserva estão dispensados do pagamento de taxa de
inscrição).
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2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no
gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os
requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar, além dos
documentos constantes no presente Edital, os seguintes:
2.3.1 Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na
forma da lei;
2.3.2 Quitação com o Serviço Militar;
2.3.3 CPF;
2.3.4 Prova de Escolaridade e Habilitação Legal;
2.3.5 2 (duas) fotos 3 x 4;
2.3.6 Declaração de não ocupar cargo e/ou emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos
pela Lei;
2.3.7 Atestados de antecedentes criminais;
2.3.8 Certidão de tempo de contribuição previdenciária e demais necessários que lhe forem solicitados,
sob pena de perda do direito à vaga.
2.4. Da isenção do Pagamento Taxa de Inscrição para os doadores de sangue
2.4.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº. 10.567/97 (Doador de Sangue) poderá
requer a isenção do pagamento da taxa de inscrição para os cargos que preveem pagamento de taxas neste
Concurso Público.
2.4.2. O pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá ser dirigido à Comissão de
Acompanhamento do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Água Doce nos dias 01 e 02/12/2014,
conforme modelo de requerimento (ANEXO VI), juntamente com cópia da carteira de Doador de Sangue
e/ou comprovação desta condição, expedida pela entidade coletora oficial, e que comprove a última coleta
nos 365 dias anteriores ao término das inscrições do certame.
2.4.3. A Comissão de Acompanhamento avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão no mural
público do município e nos sites: da prefeitura municipal e da empresa executora do certame, no dia
03/12/2014, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
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2.4.4. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos
poderão participar do presente concurso desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o último
dia das inscrições.
2.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, não
tendo a Prefeitura Municipal de Água Doce ou a empresa contratada para a execução do certame, qualquer
responsabilidade pelos dados constantes na inscrição, bem assim por qualquer divergência ou
cumprimento das etapas especificadas no item 2.1, deste Edital.
2.6. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea, por qualquer motivo.
2.7. Após a efetivação da inscrição não serão aceitos pedidos de alteração de inscrição do cargo/função a
que se inscrevera o candidato.
2.8. A Prefeitura Municipal de Água Doce, no prédio da administração pública na Praça João Macagnan
nº 322, disponibilizará durante todo o período de inscrição um computador e um servidor habilitado para
auxiliar os candidatos que queiram inscrever-se e não disponham de computador em sua residência, não
tenham acesso à internet, ou lhe falta habilidade para efetuar a inscrição.
2.9. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas
deverá solicitá-lo, por escrito, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário, quais os recursos
especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.), deverá ser dirigido à Comissão de Acompanhamento
do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Água Doce conforme orientação do item 2.1.2, em caso
de necessidades especiais.
2.9.1. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade, desde que solicitados no ato da inscrição.
2.9.2. Os candidatos que solicitarem condições especiais serão comunicados através de aviso publicado
nos endereços eletrônicos do concurso, nos sites www.unoesc.edu.br e www.aguadoce.sc.gov.br, bem
como do mural da prefeitura, do deferimento ou não do pedido.
2.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá chegar ao
local das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora e dirigir-se à Coordenação, com
acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade do lactente. Nos horários
necessários a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que
o tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
2.11. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão nas informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de
documentos exigíveis, proceder-se-á a eliminação do candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição.
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3. DAS VAGAS RESERVADAS À PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais amparadas na legislação vigente poderão, nos termos
do edital, concorrer as vagas correspondentes a 5% do total do Grupo de Cargos e Atribuições ofertado,
exclusivamente para cargos que ofereçam mais de 1 (uma) vaga. Havendo somente 1 (uma) vaga para
determinado cargo, esta será disputada em igualdade de condições entre os concorrentes, sendo que os
portadores de necessidades especiais não serão privilegiados na nomeação.
3.2. O candidato portador de necessidade especial física que desejar concorrer às vagas definidas no item
1.2 deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais e anexar laudo médico
emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa
da deficiência, sendo que posteriormente, se aprovado no Concurso Público, deverá submeter-se à perícia
médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Água Doce (SC),
que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de necessidades especiais ou não, e
sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a necessidade especial (deficiência) de que é
portador realmente o habilita a ocupar uma das vagas reservadas (Constituição Federal, art. 37, VIII).
3.2.1. Para cumprimento do exigido no item 3.2, não serão considerados resultados de exames e/ou outros
documentos diferentes dos descritos naquele item.
3.2.2. O candidato que for considerado portador de limitação ou deficiência, após ou concomitante à
perícia contida no item 3.2, será submetido à mesma junta médica, podendo está se servir de parecer de
outros profissionais e especialidades, para avaliação e certificação da real condição de adaptabilidade do
candidato ao exercício das funções do cargo, considerando os critérios legais de segurança no trabalho,
eficiência do serviço público e mínima oneração do Município para adaptar equipamentos e meios de
comunicação. Concluindo a perícia que a deficiência impede o candidato ao exercício do cargo, o mesmo
será desclassificado.
3.3. O Candidato portador de necessidades especiais que no ato da realização da inscrição não apresentar
o documento exigido no item 3.2 (laudo médico), ou apresentar documento com dados insuficientes, sua
inscrição será indeferida como concorrente inscrito nessa condição.
3.4. O candidato portador de necessidades especiais que tiver sua inscrição indeferida nos termos do item
3.3, não será excluído do Concurso Público, passando, automaticamente, a figurar como candidato não
portador de necessidades especiais.
3.5. A não-observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
3.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, se classificado,
além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte.
3.7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais que não forem providas por falta de
candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
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3.8. O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as condições dispostas em lei, participará
do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo
da prova escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como, ao horário, ao local de aplicação das
provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.9. Caso o candidato portador de necessidades especiais após a aprovação seja considerado inapto para
o exercício das atribuições do cargo público, não será nomeado/contratado e será convocado o candidato
da mesma condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação.
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela
autoridade competente após o encerramento das inscrições.
4.2. Os atos de homologação das inscrições deferidas serão publicados em documento afixado no
Mural Público da Prefeitura Municipal de Água Doce (SC), nos sites www.unoesc.edu.br,
www.aguadoce.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br. Da homologação das inscrições deferidas
cabe recurso no prazo estabelecido de 2 dias conforme cronograma.
5. DAS PROVAS
5.1. Da prova escrita/objetiva.
5.1.1. A prova escrita objetiva será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo que irão
concorrer ou de qualquer outra condição.
5.1.2. A prova escrita será aplicada no dia 11/01/2015, com início às 9 h e término às 12 h, nas
dependências da Colégio Estadual Ruth Lebarbechon, Rua Rui Barbosa nº 81, Centro – Água Doce (SC).
5.1.2.1. A relação de ensalamento, de acordo com os respectivos locais de prova, será publicada, no
dia
07/01/2015,
nos
sites
www.unoesc.edu.br,
www.aguadoce.sc.gov.br
e
www.diariomunicipal.sc.gov.br.
5.1.3. A prova escrita/objetiva será realizada em uma única etapa, terá a duração de 03 (três) horas,
incluído o tempo para preenchimento do cartão resposta, e será composta de 40 (quarenta) questões
objetivas (10 de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais/legislação e 10 de
conhecimento específicos), com quatro alternativas de resposta para cada uma delas (A, B, C e D), das
quais somente uma será a correta e deverá ser assinalada conforme instruções que constarão no cartãoresposta.
5.1.4. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no ANEXO III do presente edital.
5.1.5. A prova escrita/objetiva para todos os cargos será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez).
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5.1.5.1. Será considerado classificado os candidatos concorrente que obtiver nota igual ou superior a 5,0
(cinco).
5.1.6. Ao terminar a prova o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o caderno de questões
e cartão-resposta/identificação.
5.1.7. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita/objetiva após 1 (uma) hora do seu início.
5.1.8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização
da prova, acompanhado de um fiscal.
5.1.9. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de prova.
5.1.10. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão entregar a prova e o cartão
resposta/identificação ao mesmo tempo, e retirarem-se do local, após assinarem, juntamente com os fiscais
de sala e um membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, o lacre dos envelopes, o
verso de todos os cartões-respostas, a lista de presença e a Ata, na qual constará as ocorrências relativas à
prova.
5.1.11. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
das provas e/ou autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas.
5.1.12. A Prefeitura Municipal de Água Doce (SC) e a empresa organizadora do certame, não assumem
qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da
realização da prova escrita/objetiva.
5.2. Do processo de desidentificação e identificação:
5.2.1. Será realizado o processo de desidentificação das provas que consistirá no seguinte:
I. O candidato receberá junto com o caderno de questões o cartão-resposta;
II. O candidato receberá o caderno e deverá preenchê-lo com seu nome legível, cargo pleiteado, número
do CPF, número de inscrição e assinar;
III. Um fiscal da Prova e um membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, juntamente
com os três candidatos que permanecerem no local até a entrega da última prova, lacrarão os envelopes
contendo o cartão resposta, ficando os mesmos sob a responsabilidade da empresa executora do Concurso
Público;
IV. Para a correção da prova será utilizado apenas os cartões de respostas;
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5.3. Normas para a realização da prova escrita:
5.3.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas no horário e
data estabelecidos pelo Edital, com a antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o início
das provas, munidos de documento de identificação original (com fotografia), pois os portões serão
fechados as 8h30 e não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que chegar após o
horário determinado para seu início ou que não apresentar a devida identificação.
5.3.2 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
o modelo novo e com foto).
5.3.3 Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da data da realização da prova do Concurso
Público.
5.3.4 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
5.3.5 Materiais permitidos no local de prova:
5.3.5.1 O candidato pode ter no local de prova, unicamente:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta;
c) Lápis preto e borracha;
d) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo.
5.3.6 Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não permitido. Se
os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala
antes do início da prova.
5.3.7 A Prefeitura Municipal de Água Doce e a Unoesc não assumem qualquer responsabilidade pelo
extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
5.3.8 Do preenchimento do cartão resposta:
5.3.8.1 As questões da prova escrita/objetiva serão anotadas em cartão específico para respostas, fornecido
para o candidato quando da realização da referida prova. Os candidatos deverão utilizar apenas caneta
esferográfica nas cores azul ou preta.
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5.3.8.2 Ao receber o caderno de prova e o cartão-resposta/identificação, o candidato deverá conferir os
dados, informações e instruções e verificar se esses não contêm falhas ou defeitos que comprometam a
leitura e a resolução da prova.
5.3.8.3 O cartão resposta e cartão de identificação não serão substituídos por erro do candidato.
5.3.8.4 O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que
as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o candidato tenha solicitado condição
especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão
de Acompanhamento do Concurso.
5.3.8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas
incorretamente no Cartão-Resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em
desacordo com este Edital e com o Cartão-Resposta, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou
emendada e campo de marcação não-preenchido integralmente.
5.3.8.6 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no cartão resposta e não terão validade,
quaisquer anotações feitas no caderno de questões.
5.3.9 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos;
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
c) Não devolver o caderno de questões;
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como
calculadora, celular e similares;
5.4. Da Avaliação de Títulos e Apuração de Tempo de Serviço
5.4.1 Para participar da avaliação de títulos, os candidatos às vagas dos cargos ao magistério Público
Municipal, entre os dias 15 de janeiro de 2015 a 16 de janeiro de 2015, devem entregar na Prefeitura
Municipal de Água Doce, no prédio da administração pública na Praça João Macagnan nº 322, no
seguinte horário, das 13h às 19h, os documentos necessários à avaliação de títulos, conforme se
disciplina nesta seção.
5.4.2 Os documentos devem ser entregues em cópia autenticada em cartório ou acompanhada dos
respectivos originais, para conferência e autenticação da pessoa responsável pela sua recepção.
5.4.3 Somente serão considerados os documentos (diplomas, certificados, atestados, etc.) que estiverem
devidamente identificados no formulário que trata o ANEXO V deste Edital e que atestem a conclusão do
curso até o período destinado à entrega de documentos.
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5.4.4 À Avaliação de Títulos, valendo de 0,00 (zero) a 10,0 (dez) pontos serão submetidos aos candidatos
às vagas dos cargos descritos no item 1.2, deste edital.
5.4.5 Para a avaliação de títulos serão considerados documentos e os valores gradativos que constam dos
quadros seguintes:

I – PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – HABILITADOS
ESPECIFICAÇÃO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA
1,60
(um
ponto
e
sessenta
2,40
(dois
inteiros e
a) Curso de Pós-graduação na
centésimos) para a primeira
quarenta centésimos)
área específica com registro no
especialização e 0,80 (oitenta
órgão competente, condicionado
centésimos) para a segunda (não
a comprovação da graduação na
aproveitadas às demais).
mesma área.
2,00 (dois inteiros) um ponto para a
3,00 (três inteiros)
b) Graduação com habilitação
plena na área.
primeira graduação e 1,00 (um
inteiro) para a segunda (não
aproveitadas às demais).
0,40 pontos (quarenta centésimos)
2,00 (dois inteiros)
c) Cursos de aperfeiçoamento e
por curso frequentado ou não
atualização, na área específica.
presencial, de no mínimo 60h
(sessenta horas), realizado a partir de
1º de janeiro de 2012.
2,60 (dois pontos e sessenta) para
2,60 (dois pontos e
d) Apuração de Tempo de
Serviço, exclusivamente em
comprovação de atividades de
sessenta centésimos).
atividades de docência no
docência de no mínimo 06 meses.
Magistério.
5.4.6 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea “a” do quadro do item “5.4.5” (pósgraduação) serão aceitos somente os diplomas e/ou certificados com registro em órgão competente
em que conste a carga horária mínima de 360 horas. Nos documentos que comprovarem a realização
de especialização deverá constar que o curso foi realizado de acordo com a Lei Federal nº. 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), com as normas do Conselho Nacional de
Educação (CNE) ou com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), ou ainda do
Conselho Estadual de Educação (CEE).
5.4.7 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea “b” do quadro do item “5.4.5”
(graduação, com licenciatura plena) os candidatos entregarão o diploma e/ou certificado com registro
em órgão competente.
5.4.8 A avaliação dos cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização na área da educação ou de ensino e na
área a que concorre (alínea “c”, do quadro do item “5.4.5”) será feita através de certificado de cursos de
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aperfeiçoamento e/ou atualização, presenciais ou não, ministrados e concluídos no período de 1º de janeiro
de 2012 até a data de sua entrega.
5.4.9 Para receber a pontuação relativa aos títulos previstos na alínea “c”, do quadro do item “5.4.5” o
candidato deverá comprovar através da apresentação de fotocópia dos diplomas ou certificados
devidamente registrados, com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas e realizados no período de 1º
de janeiro de 2012 até a data da inscrição.
5.4.10 Para receber a pontuação relativa ao título de tempo de serviço no magistério o candidato deverá
comprovar:
5.4.11 Para exercício de atividade em instituição privada ou instituição pública que adote o Regime
Celetista para o quadro funcional será necessária comprovação através de fotocópia dos seguintes
documentos:
a) carteira de trabalho e previdência social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador,
registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página
que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; ou
b) original da certidão de tempo de serviço que informe o período, com início e fim, do tempo de serviço
no formato: “_____anos, _____meses, _____dias”;
5.4.12 O tempo de serviço será válido até a data de 31 de dezembro de 2014.
5.4.13 Para exercício de atividade em instituição pública que adote o regime estatutário será necessária a
comprovação através do original do atestado de tempo de serviço que informe o período, com início e
fim, no formato: “_____anos, _____meses, _____dias”, no atestado ainda deve constar por extenso o
nome da(o):
a) Unidade Escolar ou Gerencia Regional de Educação – GERED, quando se tratar de magistério público
estadual;
b) Departamento de Recursos Humanos do Município quando se tratar de tempo de serviço municipal;
c) Secretaria da Educação do Estado de origem, quando se tratar de magistério público de outros Estados
que não Santa Catarina;
d) Setor de Recursos Humanos do Órgão Federal ou de Unidade Escolar, quando se tratar de magistério
público federal e particular, respectivamente.
5.4.14 Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço no magistério não será considerada
fração de mês nem sobreposição de tempo nos documentos apresentados, mesmo que em instituições
diferentes.
5.4.15 Não será computado para efeito de pontuação a título de tempo de serviço no magistério, o tempo
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de serviço do servidor aposentado ou com processo de aposentadoria em tramitação.
5.4.16 Não será computado também, a título de tempo de serviço no magistério, o tempo de estágio, de
monitoria e de bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante.
5.4.17 O resultado da avaliação de títulos será divulgado após o julgamento dos eventuais recursos. A
divulgação do resultado da avaliação de títulos se dará por afixação no Mural da Prefeitura Municipal
de Água Doce, no prédio da administração pública na Praça João Macagnan nº 322, e na internet,
nos sites: www.unoesc.edu.br, www.aguadoce.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br.
5.4.18 A nota da prova de títulos será somada à da prova escrita para apuração da nota final do candidato.
5.4.19 A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato sendo que os títulos poderão ser validados
ou recusados conforme especificação no presente Edital.
5.5.

Da Prova Prática

5.5.1. Os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas serão submetidos à prova
prática que tem por objetivo avaliar a aptidão do candidato para o exercício das atividades inerentes
à função para a qual se candidatou.
5.5.1.1 A prova prática será realizada no dia 18/01/2015, na garagem da Prefeitura Municipal de
Água Doce.
5.5.2. A comissão organizadora reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições
meteorológicas, alterar as datas e locais das provas práticas. Ocorrendo qualquer alteração, será publicado
um comunicado no Mural Público, nos sites da www.unoesc.edu.br, www.aguadoce.sc.gov.br e
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
5.5.3. Os candidatos deverão comparecer ao local e horário determinados:
a) Munidos de documento de identificação e, quando exigir o cargo, a habilitação determinada no edital
para dirigir o veículo com o qual farão a prova prática, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas
e ou protocolos.
b) Trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática, não sendo admitidos
candidatos sem calçado ou peça de vestuário.
5.5.4. A prova prática será realizada perante os membros integrantes da Comissão Organizadora do
Concurso Público, sendo que o candidato será acompanhado do Instrutor e de um dos membros da
comissão no transcorrer de toda a prova.
5.5.5. Os veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser usados na prova prática
serão fornecidos pelo Município de Água Doce, no estado em que se encontrarem.
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5.5.6. Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, junto com as ferramentas e materiais que
empregarão para a realização da tarefa, os equipamentos de proteção individual determinados pela
legislação em vigor. A recusa em usá-los ou o seu uso de forma inadequada implicará na desclassificação
do candidato.
5.5.7. Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em risco
a segurança do avaliado, avaliador e ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o candidato
desclassificado.
5.5.8. Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática que atestará terem
sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir posteriormente.
5.5.9. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo
candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação através de planilhas,
tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de 20 (vinte) minutos para a execução
da prova de Motorista e para a execução da prova de Operador de Máquina.
5.5.10. Os candidatos prestarão a prova prática conforme a ordem de chegada na garagem da Prefeitura
Municipal de Água Doce.
5.5.11. Terminado o prazo o candidato interromperá a execução do trabalho determinado, mesmo que
não o tenha concluído, sendo avaliadas as etapas que cumpriu.
5.5.12. Para a prova prática será atribuída nota até 10 (dez) e será avaliado de acordo com as normas.
5.5.13. Critério de pontuação/avaliação para cargos de motorista e operador de máquinas:
5.5.13.1. O candidato será avaliado conforme itens abaixo, tendo como critérios:
I. habilidade/conhecimento (partida/paradas, câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), equipamentos
obrigatórios;
II. dirigir veículos leves transportando carga ou passageiros de acordo com o itinerários preestabelecido;
III. responder pela segurança da carga/passageiros;
IV. verificar condições de conservação e providenciar manutenção do veículo sob sua responsabilidade;
V. Realizar percursos na cidade e/ou estrada;
VI. observar sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de
ultrapassagem);
VII. realizar manobras (estacionar, frente e marcha a ré).
a) Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos conhecimentos e do
domínio prático operacional do candidato, relativamente à máquina/equipamento. Caso o candidato
demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o
mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado
do Concurso Público.
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b) 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/veículo utilizado.
Fatores a serem avaliados:
I. Verificação do equipamento/veículo (pneus, água, óleo, bateria);
II. Habilidades ao operar o equipamento;
III. Aproveitamento do Equipamento;
IV. Produtividade;
V. Técnica/Aptidão/Eficiência.
c) O candidato deve operar o equipamento/veículo de forma adequada, partindo do local em que se
encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e
para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada,
atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o equipamento deverá ser conduzido, se for o caso, ao
seu local de origem.
5.5.13.2. A Prova Prática consistirá em: percorrer uma rota pré-estabelecida pelo avaliador onde serão
observados as alíneas a, b e c do item 5.2.13.1.
5.5.13.3. Para definir a pontuação o avaliador tomará como referência o tempo de execução do teste e o
número de erros cometidos, o aproveitamento do equipamento, as habilidades do Operador, a
produtividade e a técnica empregada no equipamento. Caso o candidato ultrapasse o tempo máximo
destinado para a realização do teste e não conclua satisfatoriamente referida prova, será considerado
inapto.
5.5.13.4. Os candidatos serão avaliados, conforme item 5.5.13.5, todos receberão nota 5 (cinco) e no
decorrer da prova serão avaliados.
5.5.13.5. Os candidatos serão avaliados no exame de direção/operação veicular/máquina em função da
pontuação negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, cometidas durante todas as etapas
do exame, sendo que a pontuação terá a escala negativa. Atribuindo-se a seguinte pontuação:
I. uma falta eliminatória: reprovação;
II. uma falta grave: 01 (um) pontos negativos;
III. uma falta média: 0,5 (meio) ponto negativo;
IV. uma falta leve: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto negativo;
5.5.13.6 O candidato iniciará a prova com pontuação de 10 (dez) pontos e deverá chegar ao final com no
mínimo 5.0 (cinco) pontos para ser aprovado.
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6. MÉDIA FINAL E CLASSIFICAÇÃO
6.1. A média final (NF) será obtida conforme fórmulas a seguir:
6.1.2. Para os cargos com prova de títulos a média final será calculada somando a nota da prova escrita
com a nota da prova de títulos, conforme fórmula abaixo:

NF = ((NPO x 5) + (NPT x 5))
10
Onde:
NF = Nota final.
NPO = Nota da prova objetiva/escrita.
NPT = Nota da prova avaliação de títulos
6.1.3. Para os cargos de, Motorista e Operador de Máquinas a nota final será a soma dos pontos obtidos
na prova escrita objetiva com os pontos obtidos na prova Prática, conforme fórmula abaixo:
NF = ((NPO x 5) + (NPP x 5))
10
Onde:
NF = Nota final.
NPO = Nota da prova objetiva/escrita.
NPP = Nota da prova prática

6.2. Serão considerados classificados todos candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a
5,0 (cinco).
6.3. A lista final de classificação do Concurso Público apresentará todos os candidatos classificados, por
cargo, na ordem decrescente, da(s) nota(s) obtida(s).
6.4. Ocorrendo empate na nota final será aplicado para o desempate, o disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal nº. 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos
termos do artigo 1º da mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais).
6.5. Para os candidatos não amparados no item anterior, o desempate beneficiará, sucessivamente, o
candidato que:
a) Tiver obtido o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
b) Tiver obtido o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais;
c) Sorteio Público.
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7. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
7.1. O gabarito provisório será divulgado a partir das 17 h do dia 11 de janeiro de 2015 no site da
empresa organizadora do certame www.unoesc.edu.br e no site da Prefeitura Municipal de Água
Doce, www.aguadoce.sc.gov.br, bem como no mural da prefeitura.
8. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS
8.1. Os recursos/requerimentos deverão, obrigatoriamente, dar entrada com protocolo na Prefeitura
Municipal de Água Doce (SC), e endereçados à Comissão de Acompanhamento do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Água Doce, de acordo com as datas especificadas no cronograma deste Edital.
8.1.1 Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão apreciados pela
Banca Examinadora da empresa executora do concurso público.
8.2. Etapas e prazos para formalização de recursos/requerimentos:
8.2.1. Recursos relativos à homologação da inscrição: Os pedidos de inscrição que apresentarem vícios
de forma ou que contrariarem o disposto neste edital serão indeferidos, cabendo ao candidato o prazo de
2 (dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte da publicação do aviso da homologação dos inscritos,
para a apresentação do respectivo recurso. A não apresentação do recurso no prazo estabelecido ou o
indeferimento do mesmo importará no cancelamento do pedido de inscrição e na consequente eliminação
do candidato do certame;
8.2.2. Recursos relativos ao Cartão de Respostas (gabarito provisório) ou às questões da prova
objetiva: Havendo discordância quanto à formulação de questões da prova objetiva, quanto á resposta
correta para determinada questão ou ainda quanto a resultados divulgados no Cartão Resposta (gabarito
provisório), cabe ao candidato de 2 (dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte da respectiva
publicação, para apresentação de recurso;
8.2.3. Recursos relativos às pontuações das provas e classificação final do Concurso Público:
Havendo discordância quanto à nota (pontuação) ou classificação final, cabe ao candidato o prazo de 2
(dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte da respectiva publicação, para apresentação de recurso;
8.2.4. O gabarito provisório será publicado no dia 11/01/2014, a partir das 17 horas, nos endereços
eletrônicos nos sites da www.unoesc.edu.br, www.aguadoce.sc.gov.br e mural da prefeitura.
8.2.5. Somente será apreciado o recurso/requerimento expresso em termos convenientes e que apontar
a(s) circunstância(s) que o justifique, com fundamentação circunstanciada a respeito da(s) questão(ões)
discordantes e pontos reivindicados, desde que cumpridas as especificações a seguir: Identificação do
Concurso Público (Prefeitura, Edital, local e data); cargo, nome do candidato, número de sua inscrição,
CPF, cargo, endereço para correspondência e assinatura do candidato ou do representante legal
apresentado por procuração firma reconhecida, conforme ANEXOS IV-A, IV-B, IV-C.
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8.2.6. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo não será conhecido, considerando-se
para tal a data e hora do respectivo protocolo;
8.2.7. A íntegra da decisão do recurso exarada pela banca examinadora será enviada ao candidato por email ou para outro endereço válido informado na ficha de inscrição.
8.2.8. A questão anulada será considerada como respondida corretamente para todos os candidatos, do
referido Cargo, independente de terem recorrido.
8.2.9. Se houver alteração do gabarito provisório, por força de impugnações ou recursos considerados
procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações
efetuadas pela Banca Examinadora.
8.2.10. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade
de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior,
independente de vigência de prazo.
8.2.11. A decisão exarada nos recursos pela Banca Examinadora é irrecorrível na esfera administrativa.
8.2.12. Os recursos intempestivos e inconsistentes não serão analisados.
8.2.13. Se do julgamento dos recursos resultar na alteração do resultado final e respectiva classificação,
nova ata de resultado final será publicada.

9. DO PROVIMENTO
9.1. A admissão é de competência do Prefeito Municipal segundo interesse e conveniência da
Administração.
9.2. O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
9.3. O candidato será investido no cargo se atender às seguintes exigências:
a) nacionalidade brasileira;
b) o gozo dos direitos políticos;
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
d) idade mínima de 18 (dezoito) anos;
e) nível de escolaridade, formação e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo;
f) aptidão física e mental;
g) condição de estrangeiro, conforme for estabelecido em Lei Federal; e
h) comprovação de inexistência de condenação criminal.
9.4. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse.
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9.5. A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados
posteriormente ao provimento, ocasionarão sua exoneração.
9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço no Departamento de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Água Doce (SC).
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. As publicações sobre o Concurso Público serão afixadas no Mural Público da Prefeitura Municipal
de Água Doce e nos endereços eletrônicos nos sites da www.unoesc.edu.br, www.aguadoce.sc.gov.br e
www.diariomunicipal.sc.gov.br e mural da prefeitura.
10.2. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, é facultada a
incineração dos cadernos provas e cartões respostas/identificação, salvo determinação administrativa ou
judicial em contrário, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os demais
registros escritos.
10.3. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da Comarca
de Joaçaba – SC.
10.4. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Água Doce – SC.
10.5. Fica delegada competência à UNOESC para deferir, indeferir e homologar as inscrições; publicar o
documento da homologação das inscrições; elaborar, aplicar, corrigir e avaliar as provas, escrita apreciar
os recursos previstos no item 8. Deste Edital; apresentar o relatório final com a classificação dos
candidatos e prestar informações sobre o Concurso Público.
10.6. O Prefeito Municipal poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Concurso
Público, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
10.7. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Orientação de Inscrição
Anexo II - Cronograma previsto (sujeito a alterações no decorrer do certame)
Anexo III - Conteúdo Programático
Anexo IV - Modelo Requerimento para recurso
Anexo V - Requerimento Prova de Títulos e Apuração do Tempo de Serviço
Anexo VI - Requerimento Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição
Água Doce (SC), 03 de novembro de 2014.

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO
•

Para acesso ao link de inscrições pelo sistema da Universidade do Oeste de Santa Catarina –
Unoesc,
o
candidato
deve
acessar
o
endereço:
<https://acad.unoesc.edu.br/academico/portal/modules/evento/eventoInscricaoLogin.jspa?cod=1
959>

•

Caso o candidato já tenha efetuado algum cadastro na instituição Unoesc e possua código e senha
de acesso (alunos, ex-alunos, professores e funcionários) deve inseri-los no primeiro quadrante.

•

Se houver esquecido sua senha, informe seu código e clique em “esqueceu senha?” Informe os
dados solicitados e cadastre uma nova senha, que será enviada por e-mail.

•

Todavia, se não possuir cadastro siga os próximos passos e, ao final da página, informe seu CPF,
no terceiro quadrante.

•

No módulo Cadastro de Pessoa o candidato deve informar os dados obrigatórios (documentos,
endereço, telefones, e-mail, etc.) para o preenchimento da ficha de inscrição.
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•

No módulo Programa de inclusão deve selecionar o cargo desejado e clicar incluir. Note-se que
o candidato pode optar por apenas 01 (um) cargo.

•

Para confirmar a inscrição, o candidato necessita informar duas vezes a senha numérica de 5 (cinco)
dígitos, por exemplo: 12345, no campo senha e no campo confirmar senha. Após, clicar em
confirmar inscrição abaixo do programa selecionado.

•

Para concluir, clicar novamente em confirmar inscrição Ok.
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•

Neste momento sua inscrição foi efetuada com sucesso.

•

Para que a efetivação da inscrição seja confirmada e homologada é necessário que o candidato, na
sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em
qualquer banco. Não serão aceitos recolhimentos, transferências e por agendamento. O
recolhimento do boleto deverá ser feito até vencimento, e respeitando-se, para tanto, o horário da
rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser
processada e recebida.

•

OBSERVAÇÃO: Os candidatos que tiverem dificuldades de acesso ao portal devem entrar em
contato com o setor de Extensão da Unoesc Joaçaba por meio do telefone (49) 3551-2173 - Marília
ou Laudicéia, no horário das 8h às 11h30, das 13h30 às 17h.
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ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO
CRONOGRAMA
DATA
Publicação do Edital
05/11/2014
Recebimento das inscrições
05/11/2014
Recebimento inscrições para candidatos que
01 e 02/12/2014
requererem isenção do pagamento da taxa de
inscrição
Publicação da relação de isenção de taxa de
03/12/2014
inscrição
Período de pagamento da taxa de inscrição para
05/12/2014
os candidatos que tiveram pedido de isenção de
taxa indeferida
Resultado da homologação das inscrições
08/12/2014
Prazo para recursos da homologação das
09 e 10/12/2014
inscrições
Publicação dos resultados dos recursos e
11/12/2014
homologação definitiva das inscrições
Publicação da relação de ensalamento
07/01/2015
Prova Escrita/Objetiva
11/01/2015
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova
11/01/2015
Escrita/Objetiva
Prazo de recursos do Gabarito Provisório e
12 e 13/01/2015
questões
Divulgação do Gabarito Oficial/definitivo da
14/01/2015
Prova Escrita/Objetiva
Entrega dos Documentos para a Prova de Títulos
15 e 16/01/2015
Prova prática
18/01/2015
Divulgação da Classificação Final por cargo.
20/01/2015
Prazo de recurso da Classificação Final por
21 e 22/01/2015
cargo
Homologação da Classificação Final com os
23/01/2015
candidatos aprovados por cargo

OBSERVAÇÕES

A partir das 17 horas

A partir das 8 horas

OBS.: O Cronograma acima pode sofrer alterações no decorrer do certame.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdos programáticos de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Legislação para os cargos
de para os cargos de Agente Operacional, Agente Operacional Manutenção e Limpeza e Merendeira.

Português
Ortografia (emprego das letras: s, ss, h, x, c, ç, r, rr); pontuação; acentuação e separação silábica, encontros
vocálicos; encontros consonantais; sinônimos, antônimos; sufixos e prefixos, flexões do substantivo
(gênero, número e grau); classes de palavras (Advérbio, Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição,
Conjunção, Pronome e Numeral).
Matemática
Números naturais, racionais, reais e suas operações, Sequências numéricas, Expressões algébricas,
Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, Sistema de
medidas: comprimento, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa e peso, Noções de razão, Números
decimais e operações, Interpretação de gráficos e tabelas, Noções de Polígonos e Perímetro, MMC e
MDC, Decomposição de números naturais, Operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão,
Problemas envolvendo operações básicas, Noções de sólidos geométricos e suas planificações, Noções de
porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Legislação
Constituição da República Federativa do Brasil. Noções de Legislação de Direito Administrativo. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei de Licitações. Estatuto das Cidades. Lei Orgânica do Município de Água
Doce. Estatuto do Servidor Público do Município de Água Doce.
Conhecimento específico para o Cargo de Agente Operacional
Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções básicas de higiene e limpeza,
manutenção e conservação das instalações. Acondicionamento, separação e distribuição de materiais,
utensílios equipamentos de trabalho. Execução de trabalhos de alvenaria, concretagem e paisagismo.
Noções básicas de revisão de peças de meios de transporte e lubrificação de máquinas. Coleta seletiva do
lixo. Comunicação.
Conhecimento específico para o Cargo de Agente Operacional Manutenção e Limpeza
Noções básicas de higiene, limpeza, manutenção e conservação de materiais e instalações. Higiene e
manipulação e conservação de alimentos. Armazenamento de alimentos, utensílios e produtos de limpeza.
Uso dos materiais e utensílios de limpeza. Organização no local de trabalho. Comunicação, troca de
informações. Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Jardinagem. Coleta seletiva
do lixo.

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000, www.aguadoce.sc.gov.br
– 89.654-000, Água Doce – SC.

Conhecimento específico para o Cargo de Merendeira
Noções básicas de higiene e limpeza. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e
segurança. Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Boas práticas na manipulação,
higienização e estocagem dos alimentos. Destinação do lixo e reciclagem. Limpeza, conservação do
mobiliário e organização do local de trabalho. Comunicação, postura profissional e apresentação pessoal.
Conservação dos equipamentos e utensílios de trabalho.
Conteúdos programáticos de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Legislação para os cargos
de para os cargos de Auxiliar de Defesa Civil, Agente de Construção e Manutenção, Motorista e
Operador de Máquinas.
Português
Ortografia (emprego das letras: h, x, g, j, s, ss, c, z, e, i, o, u); acentuação e separação silábica; pontuação;
flexões do substantivo (gênero, número e grau); uso dos porquês; classes de palavras (Advérbio,
Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção, Pronome e Numeral); pronomes (possessivos,
demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos); frase, oração, período; vozes dos verbos;
concordância verbal e nominal.
Matemática
Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e suas operações, Sequências numéricas,
Expressões algébricas, Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no
plano, Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa e peso,
Razão e proporção, Razões Especiais: Velocidade Média, Densidade Demográfica, Escala, Regra de três
simples e composta, Equações e inequações do 1º grau, Números decimais e operações, Sistemas de
equação do 1ª grau com duas variáveis, Interpretação de gráficos e tabelas, Área de figuras planas,
Números Primos/Decomposição, MMC e MDC, Triângulos e quadriláteros, Retas Paralelas cortadas para
uma transversal, Equações do 2º grau, Semelhança, Polígonos, Função do 1º e do 2º grau, Relações
Métricas e Trigonométricas no triângulo retângulo, Noções de Estatística: Média, mediana e moda,
Operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, Problemas
envolvendo operações básicas, Sólidos geométricos, Porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Legislação
Constituição da República Federativa do Brasil. Noções de Legislação de Direito Administrativo. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei de Licitações. Estatuto das Cidades. Lei Orgânica do Município de Água
Doce. Estatuto do Servidor Público do Município de Água Doce.
Conhecimento específico para o Cargo de Auxiliar de Defesa Civil
Conteúdo programático: Administração Pública. Princípios e Organização. Servidores e
Empregados Públicos, Cargo e Emprego Público. Responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa. Ato
administrativo. Princípios fundamentais da Constituição da República; Da organização Político –
Administrativa. Dos Municípios. Da Segurança Pública. Noções de Direitos Humanos e Cidadania.
Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos sociais; Direitos
Políticos. Identificação e prevenção de desastres naturais. Atendimento pré-hospitalar tático; Brigada de
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incêndio; Busca e Salvamento (SAR); Defesa civil; Incêndio florestal; Paramédico; Prevenção de
incêndios; Salva-vidas; Transporte aeromédico; Estado de calamidade pública.
Conhecimento específico para o Cargo de Agente de Construção e Manutenção
Conteúdo programático: Carpintaria, corte e dobra de armadura, alvenaria, revestimentos, pintura, noções
de elétrica, instalações hidrossanitárias, leitura e interpretação de projetos civis (arquitetônico, elétrico,
hidrossanitário e estrutural), execução de concreto e argamassa, utilização de ferramentas para serviço
braçal, andaimes e plataformas fixas e móveis de uso no trabalho, escavações, ferramentas e
equipamentos, manutenção predial em alvenarias e madeiras, higiene e segurança de trabalho, drenagem
pluvial, execução e manutenção de pontes e vias públicas, manutenção e conservação de cemitérios
municipais.
Conhecimento específico para o Cargo de Motorista
Conteúdo programático: Cidadania; Sinalização; Direção defensiva; Transporte de cargas; Direção de
ambulâncias; Transporte de urgência e emergência; Condução de veículo da espécie; Conhecimento
básico de máquinas leves e/ou pesadas; Conhecimento sobre instrumentos do painel de comando; Noções
básicas de lubrificantes e combustíveis; Direção e operação veicular; Manobras; Manutenção e
conservação de veículo; Noções de mecânica básica de autos; Primeiros socorros; Proteção ao meio
ambiente. Lei Federal 12.527/2011; Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro e Legislação
Complementar, abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação
de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e
proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos.
Conhecimento específico para o Cargo de Operador de Máquinas
Conteúdo programático: Condução e operação de máquinas da espécie; Conhecimento básico de
máquinas pesadas, rolo compactador, britador, mini escavadeira, e outras máquinas de baixa
complexidade, motorizadas e não motorizadas; Conhecimento sobre instrumentos do painel de comando;
Direção defensiva; Direção e operação veicular; Legislação e sinalização de trânsito; Manobras;
Manutenção de veículo; Noções de mecânica básica; Primeiros socorros; Realização de trabalhos
operacionais; Cidadania; Meio ambiente; Lubrificantes e combustíveis.
Conteúdos programáticos de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Legislação para os cargos
de para os cargos de Agente Comunitária de Saúde, Técnico em Vigilância Sanitária, Técnico em
Enfermagem, Fiscal de Tributos, Assistente Administrativo, Técnico de Informática.

Português
Ortografia (emprego das letras: h, ch, x, e, i, o, u, g, j, s, ss, c, sc, sç, xc, z); classes de palavras (Advérbio,
Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção e Numeral) pronomes (possessivos,
demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos); emprego de palavras e expressões de acordo com
a norma padrão; emprego de sinais de pontuação; acentuação gráfica; emprego da crase e dos porquês;
sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise); o processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); verbo: tempo, modo, vozes, conjugações;
elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza (ambiguidade e redundância); compreensão e
interpretação de textos.
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Matemática
Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e suas operações, Sequências numéricas,
Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, Sistema de
medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa e peso, Razão e proporção,
Regra de três simples e composta, Equações e inequações do 1º grau, Números decimais e operações,
Sistemas de equação do 1ª grau com duas variáveis, Interpretação de gráficos e tabelas, Geometria:
elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, Geometria plana e área de
figuras planas, MMC e MDC, Equações do 2º grau, Noções de probabilidade, Porcentagem, Geometria
Espacial e Geometria Analítica, Análise Combinatória, Números complexos, Determinantes, Matrizes e
Sistemas Lineares, Função do 1º e do 2º grau, Estatística: Média, mediana e moda, Medidas de Dispersão:
Desvio Médio, Variância e Desvio Padrão, Matemática Financeira: Juros simples e compostos,
Trigonometria, Progressões Aritméticas e Geométricas, Função Exponencial e Logarítmica.
Conhecimentos Gerais/Legislação
Constituição da República Federativa do Brasil. Noções de Legislação de Direito Administrativo. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei de Licitações. Estatuto das Cidades. Lei Orgânica do Município de Água
Doce. Estatuto do Servidor Público do Município de Água Doce.
Conhecimento específico para o Cargo de Agente Comunitária de Saúde
Visita domiciliar, Atribuições do ACS, Educação em saúde e Promoção da saúde
Conhecimento específico para o Cargo de Técnico em Vigilância Sanitária
Conceitos em Vigilância Sanitária e áreas de atuação, Legislação sanitária, Segurança dos Alimentos;
Ferramentas e Programas de Segurança dos Alimentos, Noções de epidemiologia, Inspeção sanitária,
Gestão de resíduos médico e hospitalares, Higiene e boas práticas em saúde e Saneamento básico.
Conhecimento específico para o Cargo de Técnico em Enfermagem
Vigilância Epidemiológica, Diretrizes do SUS e programas de saúde, Procedimentos de enfermagem
específicos do Técnico de Enfermagem e Doenças de notificação compulsórias
Conhecimento específico para o Cargo de Fiscal de Tributos
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e conteúdo; princípios; aplicabilidade. Leis constitucionais e
ordinárias. Hierarquia das leis. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Composição e Atribuições. Os Princípios
Fundamentais. Os Direitos e Garantias Fundamentais. O Sistema Constitucional Tributário. Finanças Públicas. Autonomia
Municipal. Os princípios gerais da atividade econômica. A política urbana.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios básicos da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade, eficiência. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso de poder. Poderes administrativos: poder
vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos
administrativos: conceito e requisitos, atributos, classificação, motivação, invalidação. Servidores públicos: formas de
contratação, direitos, deveres e responsabilidades. Lei Orgânica do Município de Água Doce.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito Tributário: Definição e conteúdo. Autonomia do Direito Tributário. Relações do Direito
Tributário com outros ramos do Direito. Ingressos Públicos: Receitas Públicas. Receitas Originárias e Derivadas. Princípios
Jurídicos da Tributação: Legalidade; Anterioridade, Igualdade, Competência, Capacidade Contributiva, Vedação ao
Confisco, Liberdade de Tráfego. Tributos: Conceito e classificação jurídica. Natureza jurídica dos tributos. Espécies
tributárias: impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Sistema Tributário Nacional: Previsão
Constitucional; Atribuição de Competência Tributária, Princípios Constitucionais Tributários, Limitações da Competência
Tributária. Impostos de Competência da União. Impostos de Competência dos Estados e do Distrito Federal. Impostos de
Competência dos Municípios. Sistema de Repartição das Receitas Tributária. Fontes formais do Direito Tributário. As fontes
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formais principais: Leis e decretos. Obrigação Tributária. Conceito e Elementos. Espécies: obrigação tributária principal e
obrigação tributária acessória. Fator gerador da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória. Aspectos do
fato gerador e o momento de sua ocorrência. Sujeição ativa. Sujeição passiva. O crédito tributário. A constituição do crédito
tributário: o lançamento como ato jurídico administrativo vinculado, de competência privativa da autoridade administrativa.
Modalidades de lançamento: lançamento direto ou de oficio, lançamento por declaração, lançamento por homologação.
Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Dívida Ativa: conceito e
inscrição. Certidões negativas. A contagem dos prazos fiscais na legislação tributária.

Conhecimento específico para o Cargo de Assistente Administrativo
Regras básicas de comportamento profissional no atendimento para com o público interno e externo.
Protocolo e arquivamento de documentos. Conhecimentos básicos em informática. Organização, visão e
habilidades em serviços rotineiros do setor administrativo. Correspondências Oficiais. Desenvolvimento
motivacional, trabalho em equipe, ética, criatividade, flexibilidade, relacionamento interpessoal,
administração do tempo, avaliação e feedback.
Conhecimento específico para o Cargo de Técnico de Informática
Funcionamento básico do computador: hardware e software. Noções básicas de operação de
microcomputadores em rede local. Segurança da Informação e Comunicação: Princípios básicos.
Dispositivos de armazenamento de dados. Cópias de segurança (backup). Prevenção de vírus de
computador. Definições, funções e características de sistemas operacionais. Uso do pacote Microsoft
Office (Word 2010, Excel 2010). Noções básicas de Internet. Correio eletrônico. Gerenciamento de
arquivos, pastas e programas.
Conteúdos programáticos de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Legislação para os cargos
de para os cargos de Fonoaudiólogo, Assistente Social, Farmacêutico, Enfermeiro, Odontólogo,
Psicólogo, Médico Pediatra, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Clínico Geral, Médico
Veterinário, Contador, Engenheiro Civil, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Professor Ed.
Infantil, Professor 1º a 5º ano, Professor Língua Inglesa (Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e
Educação Infantil), Professor 6º ao 9º ano (Ciências), Professor 6º ao 9º ano (Artes), Professor 6º ao
9º ano (Matemática), Professor 6º ao 9º ano (Língua portuguesa), Professor 6º ao 9º ano (Geografia),
Professor 6º ao 9º ano (História), Professor Ed. Física, Segundo professor, Orientador Educacional,
Adm. Escolar e Técnico Esportivo (Instrutor de Judô)
Português
Ortografia (emprego das letras: h, ch, x, e, i, o, u, g, j, s, sc, sç, xc, z); emprego de palavras e expressões de acordo
com a norma padrão; emprego de sinais de pontuação; acentuação gráfica; emprego da crase e dos
porquês; sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise); o processo
de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); análise sintática, sintaxe de concordância:
nominal e verbal; sintaxe de regência: nominal e verbal; conjugação verbal, emprego dos modos e tempos;
elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza (ambiguidade e redundância); semântica e
estilística; compreensão e interpretação de textos.
Matemática
Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e suas operações, Sequências numéricas,
Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, Sistema de
medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa e peso, Razão e proporção,

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000, www.aguadoce.sc.gov.br
– 89.654-000, Água Doce – SC.

Regra de três simples e composta, Equações e inequações do 1º grau, Números decimais e operações,
Sistemas de equação do 1ª grau com duas variáveis, Interpretação de gráficos e tabelas, Geometria:
elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, Geometria plana e área de
figuras planas, MMC e MDC, Equações do 2º grau, Noções de probabilidade, Porcentagem, Geometria
Espacial e Geometria Analítica, Análise Combinatória, Números complexos, Determinantes, Matrizes e
Sistemas Lineares, Função do 1º e do 2º grau, Estatística: Média, mediana e moda, Medidas de Dispersão:
Desvio Médio, Variância e Desvio Padrão, Matemática Financeira: Juros simples e compostos,
Trigonometria, Progressões Aritméticas e Geométricas, Função Exponencial e Logarítmica.
Conhecimentos Gerais/Legislação
Constituição da República Federativa do Brasil. Noções de Legislação de Direito Administrativo. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei de Licitações. Estatuto das Cidades. Lei Orgânica do Município de Água
Doce. Estatuto do Servidor Público do Município de Água Doce.

Conhecimento específico para o Cargo de Fonoaudiólogo
Fisiologia, fisiopatologia, avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento clínico fonoaudiológico da
audição e do equilíbrio; da linguagem e dos distúrbios de aprendizagem; da motricidade orofacial e
deglutição; e da voz. Desenvolvimento Global da Criança – Desenvolvimento Intra-Uterino. Anatomia e
fisiologia do sistema estomatognático. Transtornos da respiração e da deglutição em crianças. Aquisição
e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Transtornos da linguagem e da aprendizagem:
conceituação, classificação e etiologia. Avaliação e tratamento fonoaudiológico nos transtornos de
linguagem e de aprendizagem. Voz – Anatomia e fisiologia da laringe. Patologias laríngeas: conceituação,
classificação e etiologia. Audiologia - Anatomia e fisiologia da audição. Noções de psicoacústica.
Audiologia Clínica: avaliação, diagnóstico, prognóstico. Processamento Auditivo Central. Potenciais
Evocados Auditivos de curta, média e longa latência. Atuação do Fonoaudiólogo. Saúde Pública Prevenção e Intervenção Precoce. Próteses auditivas: prescrição, adaptação e acompanhamento do
paciente protetizado.
Conhecimento específico para o Cargo de Assistente Social
Política de Assistência Social - fundamentos históricos e conceituais; Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estatuto da Criança e do Adolescente. Sistema
de Garantia de Direitos: Educação (Lei n.º 9.394); medidas de proteção e medidas socioeducativas; rede
de atendimento; violência doméstica – Lei Maria da Penha. Acolhimento institucional. Política Nacional
para Integração da Pessoa com Deficiência. Política de Saúde, Sistema Único de Saúde. Lei n.º 8.080/90;
Lei n.º 8.142/90. Normatização do exercício profissional: Código de Ética Profissional (CFESS) e Lei que
regulamenta a profissão de Assistente Social (Lei n.º 8.662 de 07/06/1993). Políticas de atenção social.
Instrumentais técnicos do serviço social.
Conhecimento específico para o Cargo de Farmacêutico
Farmacocinética: vias de administração e formas farmacêuticas; absorção, distribuição, metabolismo e
eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. Farmacodinâmica:
Mecanismo de ação dos fármacos. Farmacologia Clínica da hipertensão, do diabetes, dos
anticoncepcionais, dos anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais e dos fármacos utilizados nas
patologias do sistema nervoso central. Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998; Aprova o Regulamento
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Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Resolução Nº 596 de 21 de
fevereiro de 2014; Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece
as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Resolução - RDC Nº 20, de 5 de maio de
2011; Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos,
de uso sob prescrição, isoladas ou em associação.
Conhecimento específico para o Cargo de Enfermeiro
Diretrizes do SUS e Programas de Saúde, Gerenciamento em Enfermagem, Educação Continuada,
Consulta de Enfermagem, Vigilância Epidemiologica e Educação em Saúde.
Conhecimento específico para o Cargo de Odontólogo
Cariologia, Doenças da polpa e dos tecidos periapicais , Distúrbios do desenvolvimento das estruturas
bucais e parabucais, Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, Tumores das glândulas salivares,
Cistos e tumores de origem odontogênica, Alteraçõesregressivas dos dentes , Infecções bacterianas,
virais e micóticas, Disseminação das infecções bucais, Lesões físicas e químicas da cavidade bucal,
Manifestações bucais das doenças metabólicas, Doenças do periodonto, Doenças dos nervos e músculos,
Anestesiologia local e controle da dor, Técnicas de anestesia regional e local, Anatomia das regiões da
cabeça e pescoço, Soluções anestésicas , Emergências no consultório, Flúor, Adesão aos tecidos
dentários, Radiologia ,Oclusão, Periodontia aplicada à dentística, Restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores com resinas compostas, Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas
compostas, Lesões não-cariosas, Restaurações adesivas diretas, Facetas diretas com resinas compostas,
Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay, Facetas de porcelana, Restaurações de dentes tratados
endodonticamente, Restaurações em dentes fraturados, Materiais odontológicos, Biocompatibilidade dos
materiais dentários, Materiais de moldagem, Gesso, Resinas para restauração, Amálgama dental,
Cimentos odontológicos, Cerâmicas odontológicas, Materiais de acabamento e polimento, Diagnóstico e
plano de tratamento em clínica odontológica infantil, Dor em Odontopediatria, Tratamento nas
Lesões cariosas em dentes decíduos, Terapia endodôntica em dentes decíduos, Desenvolvimento da
oclusão, Cirurgia bucal pediátrica, Traumatismo em dentes anteriores, Selantes de fóssulas e fissuras,
Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia, Avaliação do paciente e proteção pessoal,
Princípios de esterilização e desinfecção, AIDS e a prática odontológica, Controle da infecção cruzada
na prática odontológica, Odontologia preventiva e social, odontopediatria.
Conhecimento específico para o Cargo de Psicólogo
Código de Ética Profissional do Psicólogo. Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia.
Teorias da personalidade. Transtornos mentais descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-V). Técnicas psicoterápicas infantil, adulto e familiar. Principais conceitos
em Psicologia Social. Trabalho em equipes multiprofissionais. Avaliação psicológica.
Conhecimento específico para o Cargo de Médico Pediatra
Aleitamento materno, icterícia neonatal, Crescimento e desenvolvimento, Doença respiratória do recémnascido, Pneumonias, Tuberculose na infância, Diarreia e desidratação, Doenças exantemáticas,
Desnutrição; Infecção do Trato urinário.
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Conhecimento específico para o Cargo de Médico Ginecologista e Obstetra
Importância médico-social de obstetrícia, Assistência pré-natal, Assistência ao parto, Puerpério,
Prematuridade, Propedêutica obstétrica, Crescimento intra-uterino restrito, Hemorragias na gravidez,
Hipertensão e gravidez, Hipertensão vascular crônica, pré-eclampsia, Diabetes mellitus na gestação,
Cardiopatia e gravidez, Distúrbio da coagulação no ciclo grávido puerperal, Doença hemolítica perinatal,
Gravidez prolongada, Sofrimento fetal agudo e crônico, Distócia do trajeto, desproporção céfalo-pélvica;
Discinesia uterina, Patologia do terceiro e quarto período do parto; Rotura uterina, laceração do trajeto,
Apresentações pélvicas, defletidas (bregma, face, fronte) e córmica, Doenças sexualmente transmissíveis
durante a gestação, Rubeola, toxoplasmose e citomegalovirose, Operação cesariana: indicações, técnica,
complicações e pós-operatório, Fórcipe.
Conhecimento específico para o Cargo de Médico Clínico Geral
Acolhimento, Avaliação e classificação de risco, Abordagem inicial do paciente grave, Avaliação e
abordagem dos principais sinais e sintomas em serviços de pronto atendimento: febre, dispneia, dor
torácica, síncope, hemoptise, disfagia, dor abdominal, dor lombar, cefaleia e dor facial, vertigem e tontura,
Abordagem das principais emergências clínicas: parada cardiorrespiratória, anafilaxia, urgências e
emergências hipertensivas, abordagem ao paciente hipotenso, choque, arritmias cardíacas, síndromes
coronarianas agudas e crônicas agudizadas, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca,
endocardite infecciosa, pericardite, miocardiopatias, tratamento da dor aguda, hepatites, hepatopatias
agudas e complicações das hepatopatias crônicas, diarreia, hemorragias digestivas, pancreatite, colelitíase,
insuficiência renal aguda e crônica, emergências em pacientes sob diálise, nefrolitíase, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base, intoxicação exógena aguda, síndrome de abstinência alcóolica, estado
confusional agudo, tentativa de suicídio, crise de ansiedade, transtornos mentais comuns, insuficiência
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, tromboembolismo pulmonar,
patologias vasculares não traumáticas, acidente vascular cerebral, paralisia facial periférica, crises
convulsivas, meningite, encefalite, abscessos cerebrais, paralisias flácidas agudas, tétano, infecções do
trato urinário, infecções dos tecidos moles, doenças sexualmente transmissíveis, infecções virais comuns,
dengue, leptospirose, influenza, rubéola, sarampo, botulismo, malária, esquistossomose, febre amarela,
coqueluche, mononucleose, tuberculose, hanseníase, HIV/Aids, infecções agudas e crônicas do aparelho
respiratório, acidentes por animais peçonhentos, notificação de doenças, neutropenia febril, anemia,
púrpura trombocitopênica, leucemias, linfomas, transfusão de sangue e terapia por hemoderivados,
diabetes mellitus, insuficiência adrenal, hipotireoidismo e hipertireoidismo, crise tireotóxica, coma
mixedematoso, rabdomiólise, doenças dermatológicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico,
artrose, osteoporose, violência sexual, abordagem da exposição ocupacional a material biológico.
Conhecimento específico para o Cargo de Médico Veterinário
Doenças infectocontagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: determinadas por bactérias:
Estreptocociases, Tuberculose, Pasteurelose, Estafilococciases, Brucelose, Salmoneloses, Shigueloses,
Peste Bubônica, Vibriose, Leptospirose; determinadas por vírus: Raiva, Encefalites equinas, Aftosa;
determinadas por protozoários: Leishmaniose, Toxoplasmose, Tripanossomíase, determinadas por
Nematoides: Triquinelose, Ascaridíase, Ancilostomíase, determinadas por trematóides:
Esquistossomoses, Cercarioses, determinadas por cestoides: Teníase, Cisticercoses, Equinococoses.
Epidemiologia: conceitos; cadeia Epidemiológica. Controle Sanitário de Alimentos: Intoxicações e toxiinfecções de origem alimentar; profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Zoonoses:
conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva: controle de roedores. Controle de vetores.
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Controle de produtos de uso médico veterinário. Clínica e cirurgia veterinária. Extensão Rural: conceitos
e aplicabilidade. Agronegócio: fundamentos.
Conhecimento específico para o Cargo de Contador
Contabilidade Pública: - Noções Gerais; A Fazenda Pública; A Contabilidade Pública. Patrimônio Público: Conceito; Aspectos Qualitativos; Aspectos Quantitativos. Gestão Pública: - Conceito; Obtenção e Aplicação de
Recursos Financeiros; Exercício Período Administrativo; Regime de Caixa e Competência. Planejamento e
Orçamento Público: - Conceito; Princípios Orçamentários; Elaboração do Orçamento; Créditos Adicionais.
Receitas Públicas: - Conceitos; classificação; Estágios da Receita; Dívida Ativa. Despesas Públicas: - Conceito;
classificação das Despesas Públicas; Licitação Pública; Restos a Pagar. Plano de Contas e Escrituração: - Objeto;
Estrutura. Balanços e Prestação de Contas: - Conceito; Balanços Gerais; Apuração de Resultado; Prestação e
fiscalização das contas governamentais.Lei de Responsabilidade Fiscal: - Fundamentos; Objetivos.

Conhecimento específico para o Cargo de Engenheiro Civil
Conteúdo programático: Informática; Softwares destinados à área; Legislação de Obras Públicas;
Construção Civil; Topografia. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Componentes de alvenaria:
tijolos cerâmicos e blocos vazados; Concreto armado: dosagem, amassamento, lançamento e cura;
Argamassa para revestimento: chapisco, reboco e emboço; Aço para concreto armado: tipos de aço e
classificação; Aglomerantes aéreos e hidráulicos: caracterização e procedimentos de ensaios físicos e
mecânicos; Agregados: caracterização e procedimentos de ensaios físicos e mecânicos dos agregados
graúdos e miúdos; Aditivos, impermeabilizantes e polímeros: classificação, caracterização, propriedades
e emprego de aditivos na construção civil. Tipos e aplicações de impermeabilizantes e isolantes.
Características e aplicações dos polímeros na construção civil; Vidros: classificação, características,
propriedades e emprego na construção civil; Materiais cerâmicos: etapas de fabricação, tipos,
especificação da cerâmica vermelha e cerâmica para revestimento; Madeiras e materiais metálicos:
classificação, características, propriedades das madeiras e metais. Uso e preservação da madeira, tipos,
constituição e emprego. TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES: Estudos preliminares. Levantamento
topográfico do terreno. Anteprojetos e projetos. Canteiro de obras. Alvenaria de vedação e alvenaria
estruturais. Formas para concreto armado. Sistema de formas de madeira. Cobertura das edificações.
Telhados cerâmicos: suporte e telhas. RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: Tensões, deformações,
propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios
de resistência. CONCRETO ARMADO: Materiais, normas, solicitações normais, flexão normal simples,
cisalhamento, controle de fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, deformações
na flexão, pilares. TEORIA DAS ESTRUTURAS: Morfologia as estruturas, carregamentos, idealização.
Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Cálculo de
deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas estaticamente
indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cineticamente indeterminadas: método dos
deslocamentos. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS: Projeto e dimensionamento de instalações
prediais de água fria. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários. Projeto e
dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais. Projeto e dimensionamento de instalações
prediais de combate a incêndio. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Projeto e dimensionamento de
instalações elétricas prediais de baixa tensão. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS: Estudo de
viabilidade do terreno: análise técnica e sintética; Orçamento: quantitativos, composições do custo
unitário dos serviços, planilha orçamentária, bonificação e despesas indiretas; Cronogramas: Físico e
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financeiro de execução, interdependência de serviços, cronograma de aquisição de insumos;
Apropriações: dimensionamento de pessoal, medições, análise dos resultados das medições, faturas;
Controle de qualidade: de materiais, de serviços e de desperdícios. SANEAMENTO: Drenagem pluvial:
estimativas e contribuições, galerias e canais; Limpeza pública: estimativa de contribuições, coleta de
resíduos sólidos domiciliares, princípios de compostagem, aterros sanitários e controlados.
LEGISLAÇÕES PERTINENTES: Licitações e contratos conforme a Lei n.º 8.666 e atualizações. Análise
de contratos para execução de obras. Legislação específica para obras de engenharia civil. Normas
técnicas aplicadas à engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de
orçamento público. Legislação profissional. PROJETOS: arquitetônico, estrutural (concreto, aço e
madeira), fundações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, telefonia, lógica e prevenção
contra incêndio, análise e compatibilização, Noções de segurança do trabalho. Noções de Ergonomia
Acessibilidade (Decreto-lei 5296/2004).
Conhecimento específico para o Cargo de Terapeuta Ocupacional
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros
pertinentes a Saúde da Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Intervenção terapêutica e
seus pressupostos teóricos. Desenvolvimento sensorial, perceptivo, cognitivo e motor: normal e seus
desvios. Bases anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas aplicadas a Terapia Ocupacional. Terapia
Ocupacional aplicada à neurologia, traumato-ortopedia, reumatologia, geriatria, gerontologia e saúde
mental. Fundamentos de psicopatologia e psicofarmacologia. Reforma psiquiátrica no Brasil e proposta
de desinstucionalização. Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de intervenção. Análise
de atividades: indicações e aplicação no tratamento ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e
aplicação. Reabilitação psicossocial. Adequação postural para usuários de cadeira de rodas. Parâmetros
para o funcionamento do SUS. Ações de Biossegurança. Humanização da Assistência.
Conhecimento específico para o Cargo de Nutricionista
Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes e
micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação Nutricional: Indicadores
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes
faixas etárias. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas,
má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. Alimentação saudável: princípios,
atributos e diretrizes para a população brasileira. Ética profissional. Alimentos: propriedades físicoquímicas; tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade; Planejamento,
organização, execução de cardápio. Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação. Sistema de
análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor Ed. Infantil
Políticas Públicas para a Educação Infantil: A resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009; Indicadores de
Qualidade na educação infantil. Diretrizes nacionais para a Educação Infantil de 2010. Organização do
trabalho pedagógico da Educação Infantil: Interação, o brincar, singularidade e individualidade; ambiente
e espaços adequados. Projetos pedagógicos para o trabalho em Educação Infantil: Interações e
brincadeiras. Música, linguagem oral e escrita, movimento, arte, natureza, sociedade. Registros,
planejamento e avaliações na Educação Infantil. Educação, cultura e infância (Proposta Curricular de
Santa Catarina). Formação do professor de Educação Infantil. Pressupostos teóricos e metodológicos da
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Educação Infantil; Teorias Educacionais que fundamentam a Educação Infantil: Teoria epistemológica de
Piaget e teoria histórico-cultural de Vygotski e Wallon.
Referencial Curricular Nacional/RCNEI. (Criança, cuidar e educar, aprendizagens significativas, crianças
com necessidades especiais, adaptação e acolhimento)
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 1º a 5º ano (20h)
Ensino fundamental de 9 anos. A infância e sua singularidade. As crianças de seis anos e as áreas do
conhecimento. Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial
da leitura e da escrita; Ideia de representação, funções sociais da escrita. Texto: unidade da língua,
tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística. Ensino de conceitos
matemáticos: Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória;
Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística - Gráficos
estatísticos. Processo de mediação de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos
tecnológicos, interdependências, saúde. Elaboração de conceitos das Ciências humanas e sociais: tempo,
tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e
identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 1º a 5º ano (40h)
Ensino fundamental de 9 anos. A infância e sua singularidade. As crianças de seis anos e as áreas do
conhecimento. Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial
da leitura e da escrita; Ideia de representação, funções sociais da escrita. Texto: unidade da língua,
tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística. Ensino de conceitos
matemáticos: Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória;
Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística - Gráficos
estatísticos. Processo de mediação de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos
tecnológicos, interdependências, saúde. Elaboração de conceitos das Ciências humanas e sociais: tempo,
tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e
identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor Língua Inglesa (Ensino Fundamental de 1º ao 5º
ano e Educação Infantil)
Concepção de Língua. Abordagens de ensino de língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação
texto-contexto. Estratégias de leitura em língua inglesa. Gramática da língua inglesa. Leitura em língua
inglesa. Inglês escrito e falado. Coerência, coesão, referência, substituição, marcadores discursivos,
termos da oração e morfossintaxe da língua inglesa.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (Ciências)
Terra: Universo; Crosta terrestre; Rochas e solos; Hidrosfera; Atmosfera; Ciclos biogeoquímicos. Seres
vivos: características dos seres vivos (bactérias, protistas, fungos, plantas e animais) e dos vírus. Ecologia:
Populações e Comunidades; Ecossistemas; Biomas; Relações ecológicas; Componentes Abióticos. Corpo
humano: Células, Tecidos, Órgãos e Sistemas; Alimentos; Funcionamento básico do organismo; Noções
de Química e Física: Fenômenos físicos e químicos; Matéria; Misturas; Noções de Mecânica, Óptica,
Eletricidade e Reatividade.
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Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (Artes)
A
imagem
no
ensino
das
artes.
Aprender
e
ensinar
Arte
no
ensino
fundamental.
Avaliação
em
artes.
A
expressão
artística
pela
perspectiva
do
pontilhismo. Artistas brasileiros.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (Matemática)
Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e suas operações, Sequências numéricas,
Expressões algébricas, Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no
plano, Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa e peso,
Razão e proporção, Razões Especiais: Velocidade Média, Densidade Demográfica, Escala, Regra de três
simples e composta, Equações e inequações do 1º grau, Números decimais e operações, Sistemas de
equação do 1ª grau com duas variáveis, Interpretação de gráficos e tabelas, Área de figuras planas,
Números Primos/Decomposição, MMC e MDC, Triângulos e quadriláteros, Retas Paralelas cortadas para
uma transversal, Equações do 2º grau, Semelhança, Polígonos, Função do 1º e do 2º grau, Relações
Métricas e Trigonométricas no triângulo retângulo, Noções de Estatística: Média, mediana e moda,
Operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, Problemas
envolvendo operações básicas, Sólidos geométricos, Porcentagem.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (Língua portuguesa)
Ortografia; acentuação gráfica; estrutura e formação das palavras; sufixos e prefixos; classificação e
flexão das palavras; emprego das classes de palavras; conjunções; homônimos, parônimos, polissemia,
denotação e conotação; análise sintática; termos essenciais da oração; orações coordenadas e
subordinadas; pontuação; concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal; sintaxe de colocação
de pronomes; emprego de tempos e modos verbais; figuras de linguagem; coesão e coerência textual;
língua e literatura; literatura brasileira.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (Geografia)
Geografia Geral – Hidrografia mundial: rios, lagos, mares e oceanos; bacias hidrográficas e recursos
hídricos. Climas, zonas climáticas e temperaturas no planeta. Formações vegetais, recursos naturais,
ecossistemas globais. Divisão política mundial. Associações políticas, comerciais e culturais entre países.
Geração e distribuição de energia no planeta. Matrizes Energéticas. Evolução política de países e
associações. Geografia do Brasil: Relevo, clima, solo, hidrografia, vegetação e recursos naturais
brasileiros. Indústria, comércio e geração de energia no Brasil. Política Brasileira. Divisões políticas,
culturais e econômicas do território brasileiro. Geografia de Santa Catarina: Relevo, clima, solo,
hidrografia, vegetação e recursos naturais catarinenses. Indústria, comércio e geração de energia em Santa
Catarina. Divisões regionais do território catarinense.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor 6º ao 9º ano (História)
História Geral: Pré-História da Humanidade, Antiguidade. Civilizações Greco-Romanas. Os grandes
impérios da Idade Antiga. Europa Medieval. Idade Moderna, Renascimento. Grandes Navegações,
Reforma e Contra Reforma. História Contemporânea. Revoluções e Guerras. História do Brasil: Brasil
pré-colonial. O domínio português. Independência, Regências e Império. Brasil Republicano. Períodos de
ditadura e reabertura democrática. Cultura, sociedade, formação étnica do Brasil. História de Santa
Catarina: Ocupação do território catarinense. Revoltas, Guerras e Revoluções. Aspectos políticos da
história de Santa Catarina.
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Conhecimento específico para o Cargo de Professor Ed. Física (40h)
Esportes Coletivos: Regras, aspectos técnicos e táticos. Pedagogia do Esporte. PCNs da Educação Física
(séries iniciais e finais). Conteúdo da Educação Física Escolar, Ludicidade, Recreação, Jogos. Didática
aplicada à Educação Física.
Conhecimento específico para o Cargo de Professor Ed. Física (20h)
Esportes Coletivos: Regras, aspectos técnicos e táticos. Pedagogia do Esporte. PCNs da Educação Física
(séries iniciais e finais). Conteúdo da Educação Física Escolar, Ludicidade, Recreação, Jogos. Didática
aplicada à Educação Física.
Conhecimento específico para o Cargo de Segundo professor
Introdução à educação especial, Histórico e evolução da deficiência e da educação especial,
Características das deficiências elegíveis para segundo professor de turma, Paradigmas e princípio
norteadores da educação especial: integração, inclusão e exclusão, Legislação vigente, política nacional e
estadual de educação especial, Adaptações curriculares, função do segundo professor de turma.

Conhecimento específico para o Cargo de Orientador Educacional
Noções básicos para ser orientador educacional e administrador escolar. A integração do corpo técnicoadministrativo. Comunicação inter-relacionamento pessoal. Construção coletiva da escola: consciência,
representação e prática social. A Dimensão Pedagógica do Projeto Político Pedagógico. Avaliação
Escolar: mitos e desafios. Função Social da escola. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB nº 9394/96. Constituição Federal de 1988 (Art. 205 a 214).
Conhecimento específico para o Cargo de Adm. Escolar
Noções básicos para ser orientador educacional e administrador escolar. A integração do corpo técnicoadministrativo. Comunicação inter-relacionamento pessoal. Construção coletiva da escola: consciência,
representação e prática social. A Dimensão Pedagógica do Projeto Político Pedagógico. Avaliação
Escolar: mitos e desafios. Função Social da escola. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB nº 9394/96. Constituição Federal de 1988 (Art. 205 a 214).
Conhecimento específico para o Cargo de Técnico Esportivo (Instrutor de Judô)
Capacitação dos professores, Técnicas de Projeção, História do Judô no Brasil, Desempenho Competitivo,
Sistema de fornecimento de energia para o Judô, Normas e Regras do Judô. Fundamentos do Judô.
Desenvolvimento motor no Judô.
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ANEXO IV - A
MODELO DE RECURSO, EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO OU NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.
Recurso em Face da Homologação ou não Homologação de Inscrição
Nome do Candidato: ___________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Documento de Identidade nº. ___________________________________________________
Razões que fundamentam e justificam o recurso:

Data: ____ de _________________ de 20__.
_____________________________________
Assinatura do(a) recorrente

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000, www.aguadoce.sc.gov.br
– 89.654-000, Água Doce – SC.

ANEXO IV-B
MODELO DE RECURSO, EM FACE DA PROVA ESCRITA, SUAS QUESTÕES OU DOS
GABARITOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.
Recurso em Face de Questões da Prova Escrita ou do Gabarito
( ) Prova escrita
( ) Gabarito
ÁREA/DISCIPLINA:
___________________________________________________________________
Nº. DA QUESTÃO _____
Razões que fundamentam e justificam o recurso:

Data: ____ de _________________ de 20__.
_____________________________________
Assinatura do(a) recorrente
Obs.: para cada questão contraditada da prova escrita apresentar um recurso, nos termos deste
modelo.
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ANEXO IV-C
MODELO DE RECURSO, EM FACE DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.
Recursos relativos às pontuações das provas e classificação final do Concurso Público
( ) Prova Objetiva
( ) Prova Prática ( ) Prova de Títulos e ( ) Da Classificação
Tempo de serviço
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Documento de Identidade nº. ____________________________________________________
Razões que fundamentam e justificam o recurso:

Data: ____ de _________________ de 20__.
_____________________________________
Assinatura do(a) recorrente
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ANEXO V
REQUERIMENTO PROVA DE TÍTULOS
FORMULÁRIO PARA A RELAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULOS

Nome do Candidato: ___________________________________________________________
Área(s)/Disciplina(s): ___________________________________________________________
Inscrição nº ___________ (preenchimento pela empresa)

I – Títulos de NÍVEL DE ESCOLARIDADE
(Identificar o curso e instituição)
1. ( ) Conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível de especialização, com carga horária mínima
de 360 horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso, que tenha sido aprovado, na
Área de Educação ou de Ensino:

2. ( ) Conclusão do curso de Graduação – Licenciatura Plena, na disciplina específica do cargo
pretendido:

II – Títulos de CAPACITAÇÃO
(Identificar o curso e instituição)
a) Identificação Completa dos Títulos Participante em Cursos,
Seminários, Simpósios Congressos e outros de Capacitação,
Atualização ou Treinamento Profissional. (Identificar o curso e a
instituição promotora – admitidos cursos com carga horária mínima de
sessenta horas, expedidos entre 1º de janeiro de 2012 até a data da
realização inscrição do interessado).

Nº Horas
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III – TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO (público ou privado)
Identificação da Instituição Emitente
Tempo de Serviço
Anos
Meses
Dias

Declaração:
Declaro que todos os títulos identificados são verdadeiros e autênticos, conforme cópias, ou
originais anexadas ao presente.
Água Doce, SC, em ____/____/____

________________________________
Assinatura do Candidato

________________________________
Assinatura do Responsável pelo
Recebimento dos Documentos
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ANEXO VI
REQUERIMENTO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 015/2014
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.
Pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Documento de Identidade nº. ____________________________________________________
( ) Cópia da carteira de Doador de Sangue e/ou comprovação desta condição, expedida pela
entidade coletora oficial, e que comprove a última coleta nos 365 dias anteriores ao término das
inscrições do certame.

Data: ____ de _________________ de 20__.
_____________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

