ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019, DE 19 DE AGOSTO 2019.
Abre inscrições e fixa normas ao Processo Seletivo para
Provimento de Cargos Públicos em Caráter Temporário
do Município de Pinheiro Preto/SC.
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede administrativa na Avenida Arthur Costa e Silva, 111 – Centro, neste ato representado
por seu Prefeito, Sr. PEDRO RABUSKE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art.
37, IX, da Constituição Federal, e de acordo com as Leis Complementares nº. 115/2004, 117/2005,
170/2010 179/2012 e 140/2007, torna público que encontram-se abertas as inscrições para a realização
de PROCESSO SELETIVO visando à contratação de servidores para o preenchimento de vagas de
PROVIMENTO TEMPORÁRIO e formação de CADASTRO DE RESERVA, nos termos do
presente edital, no período de 19/08/2019 a 05/09/2019.
Considerando a necessidade de interesse público, estabelece normas para a realização de Processo
Seletivo de Provas para a contratação de servidores em caráter temporário e formação de cadastro
reserva para atender as diversas Secretarias Municipais, se assim necessitar, para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde, Auxiliar de Higiene Bucal, Dentista, Educador Fisico, Enfermeiro, Médico,
Motorista, Operário Braçal, Professor Educação Física, Servente, Técnico em Enfermagem, com a
execução técnico-administrativa da empresa o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste
Edital e pelas demais disposições legais vigentes.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente certame originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da
empresa contratada pelo Município - A.S. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA
ME, - ASINSTITUTO.COM.BR.
1.2. O Processo Seletivo destina-se ao provimento dos cargos públicos em caráter temporário a
serem ocupados na atual situação e consoante a disposição do anexo I, parte integrante deste Edital.
II - DA DIVULGACÃO
2.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas
deste Processo Seletivo dar-se-á com a afixação no Quadro Mural da Prefeitura Municipal, e/ou seus
extratos serão publicados em jornais de Circulação Estadual e Regional e Diário Oficial dos
Municípios. Também em caráter meramente informativo na internet, pelos sites
www.asinstituto.com.br e www.pinheiropreto.sc.gov.br.
2.2. É de inteira responsabilidade do candidato, inteirar-se do presente conteúdo, bem como
fazer consultas diárias no site da organizadora do certame www.asinstituto.com.br, para estar ciente
de todas as publicações legais do processo que norteia o presente Edital.
III - DOS CARGOS E VAGAS
3.1. DAS VAGAS:
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3.1.1. O Processo Seletivo destina-se caráter temporário e formação de cadastro reserva,
de acordo com a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do
Processo Seletivo.

CARGOS

Nº DE
CARGA
REMUNERAÇÃO HABILITAÇÃO
VAGAS HORÁRIA MENSAL
MÍNIMA PARA
SEMANAL
CONTRATAÇÃO

Agente
Comunitário De CR
Saúde
Auxiliar de
higiene bucal
Educador
Físico para
Secretaria
Municipal de
Saúde
Enfermeiro
Dentista
Dentista
Médico
Médico
Motorista
Operário Braçal
Professor
Educação
Física para
escolinhas
CME.
Servente

01 Vaga

40

40

–

Nível

TIPO
DE
PROVA

R$1.356,79

2º grau
Médio

R$1.065,21

Ensino médio e
Curso Específico na
área com registro no
CRO

PO

PO

PO

01 Vaga

20

R$3.028,86

Habilitação em Nível
Superior de
Licenciatura Plena
/ou Bacharelado.

CR
CR
CR
CR
CR

40
10
20
10
20

R$5.033,82
R$4.211,87
R$8.204,23
R$4.211,87
R$8.204,23

Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

PO
PO
PO
PO
PO

40

R$2.150,92

Ensino Médio

PO +PP

40

R$1.602,50

Alfabetizado

PO

Habilitação em Nível
Superior de
Licenciatura Plena
/ou Bacharelado.

PO

01 Vaga
+ CR
01 Vaga
01 Vaga
+ CR

40h

01 Vaga
+ CR

40

R$1.448,58

Ensino Fundamental

PO

CR

40

R$2.304,58

Ensino
médio/técnico

PO

Técnico Em
Enfermagem

R$3.279,64

PO = Prova Objetiva
PP = Prova Pratica
CR = Cadastro Reserva

3.2. A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a admissão imediata, apenas
a expectativa de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da
Administração Municipal, respeitando a ordem de classificação dentro do prazo de validade do mesmo,
que é para um ano, sendo admitida sua prorrogação por igual período no caso de interesse público.
3.3. A escolaridade exigida para a investidura nos cargos é a que consta no quadro dos itens
3.1.1.
3.4. As atribuições estarão especificadas no anexo I e são as constantes na legislação específica.
IV - DAS INSCRIÇÕES
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4.1. As inscrições para todos os cargos do referido Edital, serão recebidas SOMENTE POR
INTERNET, através do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no endereço
eletrônico www.asinstituto.com.br relacionado ao Município de Pinheiro Preto / SC, do dia
19/08/2019 ao dia 05/09/2019 até às 15h 00 min, observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
4.1.1 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição eletrônico de forma a não deixar
nenhum campo em branco, do contrário sua inscrição não será efetuada.
4.1.2. O candidato deverá estar atento ao selecionar o cargo desejado para a realização da prova,
pois após inscrito, NÃO será possível cancelar sua inscrição, ou mudar de cargo. Por isso, recomendase a leitura completa do Edital antes de formalizar a inscrição.
4.1.3. O candidato que não tiver condições de acesso para fazer sua inscrição on-line, poderá
fazê-la dirigindo-se à Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC, especificamente no Setor de
Recursos Humanos no horário das 7h30min às 11h30min e das 13:30 h às 17 h, onde receberá auxílio
para realizar sua inscrição por um funcionário especialmente designado para este fim, nos dias
considerados úteis e de expediente normal nas repartições públicas municipais, lembrando que
excepcionalmente no último dia de inscrição o auxílio para realização da inscrição será até às 14horas.
4.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados corretos para a
inscrição.
4.2. A A.S INSTITUTO, não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, inscrições realizadas na última hora em horários impróprios, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.
4.3. O comprovante de inscrição, o boleto bancário e o comprovante de pagamento da taxa de
inscrição deverão ser mantidos em poder do candidato e recomenda-se apresentá-los no local de
realização das provas, caso haja qualquer intercorrência no dia.
4.3.1. O candidato que não portar junto, no dia da realização da prova, os documentos citados
acima, perderá o direito de manifestar-se frente a situações inesperadas que possam vir a acontecer
momentos antes da realização das provas.
4.4. O candidato deverá, no período das inscrições, pagar a importância indicada a seguir, de
acordo com o nível de escolaridade ao cargo pretendido, no referido certame.
Ensino Superior
R$ 50,00
Cinquenta reais
Ensino Médio/Técnico
R$ 30,00
Trinta reais
Ensino Fundamental/Alfabetizado
R$ 20,00
Vinte reais
4.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência e interesse público.
4.6 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.6.1. O candidato que não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da
taxa de inscrição sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, deverá requerer a
isenção de tal pagamento, através do preenchimento da declaração contida no Anexo V,
assumindo inteira responsabilidade, podendo responder criminalmente por falsidade ideológica.
4.6.2. Preencher o anexo V do presente Edital, datá-lo e assiná-lo, digitalizar em modo PDF
(não serão aceitos outros formatos de arquivos), e, enviar através da área do candidato da página da
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empresa: www.asinstituto.com.br. até a data limite de 30/08/2019. Enviar para a empresa, sob pena de
indeferimento, Comprovante de Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal com assinatura e carimbo do servidor emitente, com data de emissão não superior
a 30 (trinta) dias da data de publicação do presente edital. O referido documento poderá ser obtido nos
órgãos ligados a Assistência Social do Município. Devendo a documentação chegar até a empresa para
análise e apreciação até a data limite, sob pena de não ser acatado após esta.
4.6.3. Para os candidatos enquadrados na condição de doador de sangue e de medula óssea,
é obrigatório junto à documentação encaminhar também cópia simples da Carteira de Doador
de Medula Óssea e/ou REDOME.
4.7. O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser conforme o modelo estabelecido no
anexo VI, do presente Edital, acompanhado da declaração original e/ou cópia autenticada emitida pela
entidade coletora pela sua condição de doador de sangue fidelizado e/ou medula óssea.
4.8. Após análise dos pedidos de isenção será divulgado uma listagem contendo a relação dos
isentos do pagamento da taxa de inscrição.
4.9 Os candidatos que tiveram seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão
acessar o www.asinstituto.com.br e realizar uma nova inscrição, gerar o boleto e efetuar o pagamento,
os mesmos deverão efetuar o pagamento de sua inscrição até a data limite conforme cronograma, sob
pena de eliminação do certame.
4.10. Quem pode solicitar isenção de taxa de inscrição:
4.10.1 Somente serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do
candidato doador de sangue fidelizado e/ou medula óssea;
4.10.2. A isenção será efetuada mediante a apresentação de declaração emitida pela
entidade coletora contendo o número do cadastro, nome do doador e, OBRIGATORIAMENTE,
as datas das últimas três doações, considerando-se no período de um ano, considerando-se
somente doações com datas anteriores a abertura deste edital.
4.10.3. Após realizar a inscrição, o candidato deverá solicitar a condição via sistema do
Processo na área do candidato, seguir os tramites solicitados escrevendo a condição de isenção;
4.10.4. Preencher o anexo VI do presente Edital, datá-lo e assiná-lo, digitalizar em modo PDF (não
serão aceitos outros formatos de arquivos), e, enviar através da área do candidato até a data limite de
30/08/2019. Devendo a documentação chegar até a empresa para análise e apreciação até a data limite,
sob pena de não ser acatado após esta.

4.10.5. Anexar os comprovantes das doações.
OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER DIGITALIZADOS EM UM
ÚNICO ARQUIVO.
4.11. Considera-se, para obtenção do benefício, somente a doação de sangue e/ou medula óssea
promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
4.12. É de total responsabilidade do candidato verificar/acompanhar o resultado do pedido de
isenção, inclusive sobre eventual indeferimento no prazo supracitado, para todos os efeitos legais.
4.13. O comprovante de inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.ainstituto.com.br, na aba correspondente ao certame em questão, logo após o candidato ter
preenchido o formulário de inscrição. A guia de pagamento bancário e o comprovante de inscrição
DEVERÃO SER IMPRESSOS NA SEQUÊNCIA E MANTIDOS EM PODER DO CANDIDATO.
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4.13.1. Tanto o boleto bancário quanto o comprovante de inscrição poderão ser gerados quantas
vezes forem necessárias, observando-se o período de vigência das inscrições, ou seja, após encerrado
o prazo das inscrições, não será mais possível a impressão dos mesmos.
4.14. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data limite de
vencimento constante no boleto, preferencialmente nas agências do Banco do Brasil, 05/09/2019.
4.15 Ao efetivar sua inscrição, o candidato assume inteira responsabilidade por todas as
informações constantes na ficha de inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e
de acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar
desconhecimento ou falta de informação.
4.16. O candidato declarará, ao efetuar sua inscrição, que tem ciência e aceita que, caso
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por
ocasião da admissão.
4.17. As inscrições efetuadas, somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da
taxa de inscrição.
4.18. A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação,
verificada em qualquer etapa do presente concurso, implicará na eliminação automática do candidato,
não ficando livre das cominações legais decorrentes de seus atos.
4.19. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes do anexo I.
4.20. Caso a inscrição do candidato não conste na relação das inscrições, pré-homologadas que
será divulgada conforme data constante no anexo III, o candidato deverá entrar em contato
imediatamente com a empresa através do e-mail (asinstituto@gmail.com), anexando no corpo do email o comprovante de pagamento da guia bancária na forma digital (escaneada), conforme prazos
recursais estabelecidos neste Edital, sob pena de não serem acatadas reclamações posteriores.
OBS.: A A.S INSTITUTO e o Município de Pinheiro Preto / SC, não se responsabilizam
por pagamentos realizados após o prazo previsto, sendo que é inteira responsabilidade do
candidato efetuar o pagamento com antecedência, pois, é somente dessa forma que garantirá a
homologação de sua inscrição.
V - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo
Seletivo, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores,
num percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, de acordo com
o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal. A ordem de chamamento de candidatos inscritos na
condição de PNE será para o melhor classificado a 20ª (vigésima) vaga a segunda a 40ª (quadragésima)
ou obedecendo a sua classificação normal anterior a vigésima e a quadragésima, se for o caso.
5.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e
marcar a opção “pessoas com deficiência”, bem como, deverá encaminhar, via sistema, na área do
Candidato - aba Recursos, até o dia 30/08/2019, os seguintes documentos:
a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), digitalizado em PDF emitido há
menos de um ano, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da
deficiência;
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b) Requerimento solicitando vaga especial digitalizado em PDF, constando: b1) o tipo de
deficiência; b2) a necessidade de condição especial, prova especial, se for o caso (conforme modelo do
anexo VII deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão
examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
5.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o
prazo determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas
reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado.
5.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
5.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais serão atendidas
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida
para todos os demais candidatos, resguardada as condições especiais previstas na legislação própria.
5.7. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e
complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental.
5.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória.
5.9. As inscrições deferidas ou indeferidas serão divulgadas no dia 03/09/2019.
VI - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
6.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão
homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante do
anexo III, e, estarão disponíveis no endereço eletrônico www.asinstituto.com.br, na opção
correspondente ao município de Pinheiro Preto e também no site www.pinheiropreto.sc.gov.br.
6.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.
6.2.1 Para todos os efeitos, os candidatos que não constarem na relação do referido Edital, estarão
com suas inscrições indeferidas.
6.3. Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá recurso, dirigido à A.S INSTITUTO, no
prazo máximo previsto no anexo III, contado da data de publicação da relação mencionada desde edital.
6.4. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de candidatos
homologados para confirmar sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido homologada ou
processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme
determinado neste Edital.
6.5. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do
Processo Seletivo, não assistindo direito à devolução do valor da inscrição.
6.6. O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de inscritos,
diretamente pelos sites www.asinstituto.com.br e www.pinheiropreto.sc.gov.br, ou ainda no Mural da
Prefeitura Municipal.
6.7. Em 10/09/2019, será divulgado edital de homologação das inscrições, o local das
provas e juntamente com o ensalamento.
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VII - DA PROVA
7.1. DAS PROVAS POR CARGO:
7.1.1. Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Higiene Bucal, Dentista,
Educador Fisico, Enfermeiro, Médico, Operário Braçal, Professor Educação Física, Servente, Técnico
em Enfermagem, o Processo Seletivo constará de PROVA OBJETIVA.
7.1.2. Para o Cargo de motorista, o Processo constará de prova Objetiva e Prova Prática.
7.1.3. As provas objetivas, de caráter eliminatório/classificatório, com questões objetivas, de
múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com
as atribuições dos cargos.
7.1.4. A pontuação de cada disciplina para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar
de Higiene Bucal, Dentista, Educador Fisico, Enfermeiro, Médico, Motorista, Operário Braçal,
Professor Educação Física, Servente, Técnico em Enfermagem, será a seguinte:
DISCIPLINA

Conhecimentos de Português
Conhecimentos de Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total

NÚMERO DE QUESTÕES
05

05
05
05

PESO INDIVIDUAL
0,50
0,50
0,50
0,50

20

PESO TOTAL
2,5
2,5
2,5
2,5

10,00

7.2. Serão considerados aprovados e/ou HABILITADOS, os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 5,0 (Cinco) na nota da prova objetiva ou somadas as notas das provas objetiva mais
prática, no caso do cargo de motorista, conforme previsão nos subitens 7.1.2. e 7.1.3.
7.3. Os horários de realização das provas objetivas e prova prática ficam assim definidos:
Evento
Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos locais de prova.
Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob
qualquer alegação, a partir deste horário.
Abertura dos invólucros e distribuição das provas e na sequência início das
provas.
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas e recebimento de
títulos será acrescido ao tempo final da prova caso seja necessário.
O tempo mínimo de permanência em sala de prova é de 01 (uma) hora, saída
às:
Final Devolução obrigatória do caderno de questões e cartão-resposta
Provas práticas para o cargo de motorista terá início às:

Horário
08h 00min
08h 20min
08h 30min

09h 30min
11h 30min.
13h 30min.

VIII. DA PROVA OBJETIVA
8.1. A prova objetiva de conhecimentos inclui questões de Língua Portuguesa, Matemática,
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, conforme ementa das disciplinas constantes dos
Anexos presentes neste Edital.
8.2. A prova escrita será constituída de 20 (vinte) questões objetivas, cada uma delas com até
04 (quatro) alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 03 (três) horas.
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8.3. O candidato que não comparecer no local e hora designados, no item estará
automaticamente desclassificado do certame.
8.4. O candidato deverá apresentar no dia da realização da prova o documento de identificação
oficial e o comprovante de inscrição. A critério da organização do Processo Seletivo, estes documentos
poderão ser dispensados, desde que comprovada a efetiva homologação da inscrição do candidato.
8.5. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8.6. No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e entrar ou
permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod, gravadores, pen drive,
mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens. Caso o candidato
leve arma ou qualquer aparelho eletrônico deverá depositá-lo na Coordenação, exceto no caso de
telefone celular que deverá ser desligado e deverá ser depositado junto à mesa de fiscalização até o
final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
8.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do
tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.
8.8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e
seus auxiliares ou autoridades presentes;
b) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato ou
terceiros, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos;
c) afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua realização;
e) Comparecer em visível estado de embriaguez nos locais das provas.
8.9. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu
comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
8.10. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos gravidez, contusões,
luxações, etc.), que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou
que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento
diferenciado ou nova prova.
8.11. Será permitido ao candidato ingerir alimento de qualquer natureza durante a realização da
prova, desde que estejam em embalagens transparentes e sem rótulo, os quais serão examinados para
verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
8.12. Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo e, em lugar visível,
os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento de identidade, e uma
garrafa de água transparente e sem rótulo e/ou embalagem com alimento sem identificação e
transparente. A Empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos
pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal dentro da sala de prova,
ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo.
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8.13. A prova objetiva, para todos os cargos será aplicada em 14/09/2019, em local a ser
divulgado quando da homologação das inscrições
8.14. O município reserva-se o direito de indicar nova data para a realização das provas, em
caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação na imprensa oficial, com
antecedência mínima de 08 (oito) dias da realização das mesmas.
8.15. Os programas da prova objetiva, de cada cargo, são os constantes no anexo II do presente
Edital.
8.15.1. Em todas as provas, quando da citação de legislação ou normas técnicas, devem ser
consideradas as alterações da legislação publicadas até o último dia das inscrições.
8.15.2. As leis indicadas nas referências bibliográficas poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados.
8.16. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após
01 (uma) hora contada do seu efetivo início.
8.17. Durante as provas, não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de
máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro
material de consulta.
8.18. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do presente Processo, a A.S
INSTITUTO, poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos ou
de alguns candidatos no dia de realização das provas, bem como usar detector de metais.
8.19. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas
para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no
CARTÃO DE RESPOSTAS.
8.20. O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido e utilizado para a correção da
prova. Este deve ser preenchido com bastante atenção. Ele não poderá ser substituído, tendo em vista
sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente
preenchido e assinado no local apropriado. É obrigação do candidato conferir seus dados no cartão de
respostas e assinar no local indicado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática
eliminação do candidato do certame. A falta de assinatura no cartão poderá também implicar na
eliminação do candidato do certame.
8.21. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em
desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa
assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível.
8.22. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno
de questões.
8.23. O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o
cartão de respostas, o caderno de questões.
8.24. Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, para conferência com o
gabarito divulgado posteriormente.
8.25. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão fornecidas
cópias das provas a candidatos ou instituições de direito público ou privado, mesmo após o
encerramento do Processo Seletivo.
8.26. As prova ficarão disponíveis para consulta online no período de recursos.
8.27. Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão
permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes.
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IX. DA PROVA PRÁTICA
9.1. O candidato deverá realizar a prova prática no equipamento que o instrutor previamente
designar.
9.2. O candidato que não acatar com as instruções de segurança, que o instrutor informar estará
desclassificado do certame.
9.3. A escala de pontuação da nota da prova prática será de 0,00 a 3,00 (zero a três) pontos,
sendo que será somado ao resultado da nota da prova objetiva, assim obtendo a nota final do certame.
9.4. O candidato deverá comparecer munido da ficha de inscrição, sendo obrigatória à
apresentação de Carteira Nacional de Habilitação.
9.5. Caso o candidato não possa apresentar o documento de habilitação, no dia de realização da
prova, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo, 30 (trinta) dias, especificando a categoria da
Carteira Nacional de Habilitação.
9.6 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar
desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. O não
comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
na sua eliminação do Processo Seletivo.
9.7. As regras de conduta da prova escrita se aplicam para a prova prática.
9.8. Os critérios e forma de avaliação da prova prática estão estabelecidos pelo Anexo VIII,
sendo que será aplicado o mesmo critério para todos os candidatos do cargo respectivo.
9.9. O tempo de duração da prova prática será de no máximo 15 (quinze) minutos para cada
candidato.
X - DOS RECURSOS
10.1. Será admitido recurso quanto:
a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição;
b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas;
c) Aos resultados preliminares do Processo Seletivo.
10.2. Todos os recursos deverão ser interpostos conforme o cronograma, a contar da divulgação
por edital, de cada evento.
10.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado
no item 10.2 deste Edital. O modelo de formulário de recursos encontra-se anexo IV deste Edital.
10.3.1. Para enviar o recurso, o candidato deverá acessar a “Área do Candidato”, preencher o
formulário online com os devidos dados, preencher, assinar, digitalizar em “PDF” e anexar online o
formulário preenchido constante no anexo IV deste Edital.
10.3.2. Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que
obtiverem dúvidas quanto ao envio de recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora
por telefone constante no site www.asinstituto.com.br.
10.3.4. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de
textos, pois, se torna impossível sua visualização e transferência do banco de dados da organizadora
para o município.
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10.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados
solicitados devidamente preenchidos, no qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das
questões e pontos para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da natureza do cargo
a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de pontos, bem como
as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
10.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 10.3 e seus subitens
e os fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
10.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax
ou e-mail ou em desacordo com este Edital.
10.7. Em caso de haver questões que possam vir a serem anuladas por decisão da Comissão
Executora do Processo Seletivo, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por
todos os candidatos, independente de terem recorrido, quando serão computados os pontos respectivos,
exceto para os que já receberam a pontuação.
10.8. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão
corrigidas de acordo com a alteração.
10.9. É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados solicitados
nos formulários de quaisquer dos recursos previstos para este Processo Seletivo. Os recursos que não
estejam com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, não serão aceitos.
10.10. Os recursos serão analisados individualmente, porém as respostas poderão ser
divulgadas por questão e não direcionadas a cada candidato.
10.11. A A.S INSTITUTO, não se responsabiliza por recurso não recebido por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha ou outros fatores
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão dos documentos
solicitados.
XI - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
11.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será a nota da prova objetiva,
conforme o número de acertos e se for o caso, para o cargo de Motorista, será a prova objetiva + a
prova prática.
11.2. A classificação final do Processo Seletivo será publicada por edital, apresentará apenas
os candidatos aprovados por cargo, em ordem decrescente de pontos e será composta de duas listas,
contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência e a
segunda somente a pontuação destes últimos, se houver aprovados.
11.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas
processar-se-á com os seguintes critérios:
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação na prova de Conhecimentos de Português;
c) maior pontuação na prova de Conhecimentos de Matemática;
d) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais
e) maior idade;
f) número de filhos;
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11.3.1. Para TODOS os cargos, em que houver candidatos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto do
Idoso, este terá preferência pela maior idade.
11.3.2. Persistindo o empate, será efetuado sorteio.
XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
12.1. O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos
candidatos aprovados.
12.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto ao
Município de Pinheiro Preto / SC.
12.3. A publicação da convocação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Mural
da Prefeitura Municipal e, paralelamente, no site www.pinheiropreto.sc.gov.br
12.4. Os candidatos convocados para admissão em caráter temporário terão o prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação, para
se apresentarem junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a fim de cumprirem
com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato.
12.5. Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio,
solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem
de classificação e a validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma só vez.
12.6. O presente processo seletivo terá vigência para um ano, podendo ser prorrogado por igual
período em caso de interesse público.
12.7. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação, a admissão no cargo só
lhes será deferida no caso de exibirem:
a) A documentação comprobatória das condições previstas neste Edital acompanhada de
fotocópia;
b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por médico ou junta médica do
Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária
para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;
c) Cédula de Identidade;
d) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
e) PIS/PASEP;
f) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
g) Certificado de Quitação Militar (para os do sexo masculino);
h) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
i) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de
viúvo(a));
j) Carteira de Trabalho;
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
l) Declaração de não acúmulo de cargo (conforme modelo disponibilizado pelo Setor de RH do
Município), nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
m) Uma foto 3x4, recente;
n) Declaração de bens.
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12.8. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da admissão, implicará na
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos
decorrentes da inscrição no Processo Seletivo.
12.9. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma junta
médica oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua deficiência com
o exercício das atribuições do cargo.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A inexatidão das informações falta, e/ou irregularidades de documentos, ainda que
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Pinheiro Preto, em conjunto com a
A.S INSTITUTO.
13.3. Fazem parte do presente Edital:
a) Anexo I, Atribuições;
b) Anexo II, Conteúdo programático das provas;
c) Anexo III, Cronograma do processo;
d) Anexo IV, Modelo de requerimento de recurso;
e) Anexo V, Declaração de hipossuficiência financeira;
f) Anexo VI, Requerimento - declaração de doador de sangue ou medula;
g) Anexo VII, Requerimento - pessoas com deficiência;
H) Anexo VIII - Normas para aplicação da prova prática

Pinheiro Preto - SC, 19 de agosto de 2019.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
Processo Seletivo nº 001/2019
CARGO
Agente
Comunitário de
Saúde
L.C. 153/2009

ATRIBUIÇÕES
- Realizar mapeamento de sua área;
- Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
- Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
- Identificar área de risco;
- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário;
- Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas
prioritárias da Atenção Básicas;
- Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias sob sua responsabilidade;
- Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre
a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações
de risco;
- Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na
promoção da saúde e na prevenção de doenças;
- Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
- Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades,
potencialidades e limites;
- Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser
potencializado pela equipe;
- Prestação de primeiros socorros e orientação quando forem chamadas pelas
famílias assistidas;
- Orientação às famílias nas ações de saúde preventiva e orientá-las na busca de
cuidados médicos;
- Apresentar relatórios mensais das atividades
- Desenvolver as atividades de acordo com os princípios do SUS e, acima de
tudo, voltado à permanente defesa da vida e da saúde do cidadão;
- Traçar perfil epidemiológico das famílias e pessoas;
- Participar de reuniões que for convocada;
- Demais atividades inerentes às funções do cargo.

Auxiliar de
higiene bucal
L.C. 153/2009

- Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos,
individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento clínicos, como
escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica
de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor,
entre outros;
- Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob
supervisão do cirurgião dentista;
- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
- Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde
da família no tocante à saúde bucal;

Dentista
Lei 142/2008

- Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da
população adscrita;
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Lei 130/2006

- Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica
da Assistência à Saúde (NOAS); - Realizar o tratamento integral, no âmbito
da atenção básica para a população;
- Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a
outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento;
- Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
- Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo
com planejamento local;
- Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde
bucal;
- Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
- Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas
e preventivas em saúde bucal;
- Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.

Educador Físico
para secretaria
Municipal de
saúde
L.C. 256/2019

- Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;
-Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à
proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;
- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o
sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física
regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal,
nutrição e saúde juntamente com as Equipes ESF, sob a forma de
coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação
Permanente;
- Articular ações, de forma integrada às Equipes ESF, sobre o conjunto de
prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração
pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência;
- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as
Equipes do ESF;
- Capacitar os profissionais. Articular parcerias com outros setores da área junto
com as Equipes ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
- Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade
Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; entre
outras atividades inerente à função;
- Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais
necessidades da população adstrita;
- Planejar ações e desenvolver educação permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;
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- Realizar visitas domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações Inter setoriais;
- Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do
impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos;
- formar grupos de atividade física com crianças com sobrepeso e obesidade
utilizando os espaços públicos já existentes;
- Formar grupos de ginástica, caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e
idosos utilizando os espaços públicos já existentes;
- Acompanhar usuários da ATI;
- Formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os
espaços públicos já existentes;
- Avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF;
- Oferecer orientações que promovam o autocuidado e a prevenção de riscos em
todas as suas ações;
- Mobilizar a comunidade para participar da comemoração do dia mundial da
atividade física;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra
referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes
encaminhados.
Enfermeiro
L.C. 130/2006

- Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências
clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;
- Realizar consulta de enfermagem, solicitar
exames complementares,
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos
Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão;
- Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF;
- Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adultos e idoso;
- No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária;
- Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS 2001;
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
- Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;
- Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário
de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas
funções.

Médico
Lei 807/1997
Lei 130/2006

- Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita;
- Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adultos e idoso;
- Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no
domicílio;
- Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência
à Saúde - NOAS 2001;
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
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- Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como
de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.;
- Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo
a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de
acompanhamento e referência e contra referência;
- Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
- Indicar internação hospitalar;
- Solicitar exames complementares;
- Verificar e atestar óbito.
Motorista
Lei 174/2011

Atribuições:
- Dirigir veículos oficiais, transportar pessoas e materiais;
- Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua
responsabilidade;
- Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidade ou avarias com a
sua viatura;
- Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e
manutenção em geral;
- Proceder ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu destino,
quilometragem, horário de saída e chegada;
- Tratar os passageiros com respeito e urbanidade;
- Manter atualizada sua Carteira Nacional de Habilitação e a documentação do
veículo;
- Atender as necessidades de deslocamento a serviço, segundo determinação
dos usuários, registrando as ocorrências;
- Implementar práticas de direção defensiva;
- Respeitar a legislação de trânsito;
- Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho;
- Controlar os materiais usados, evitando perdas e desperdício;
- Manter a organização da local de trabalho, especialmente na garagem;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as atribuições.

Operário braçal
Lei 254/2019

- Receber, orientar, encaminhar o público, informar sobre localização de
pessoas em dependências do órgão;
- Montar, reparar e ajustar maquinas e ferramentas, compatíveis com seu
conhecimento;
- Prestar serviços auxiliares, relacionados a artesanato e obras;
- Efetuar limpeza das dependências internas e externas do órgão, bem como em
jardins, garagens e veículos;
- Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra
incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do órgão;
- Executar serviços internos e externos de entrega de documentos e mensagens;
- Realizar serviços de costura, lavação, secagem e passagem de roupa
- Efetuar a limpeza, irrigação e adubação do solo, plantio e colheita de frutas,
legumes verduras e flores;
- Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão;
- Verificar instalações hidráulicas elétricas e sanitárias durante o seu turno a fim
de detectar possíveis irregularidades e providenciar, a tempo, as medidas
recomendáveis;
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- Realizar pequenos reparos, compatíveis com seu conhecimento;
- Carregar e descarregar veículos;
- Auxiliar em todas as atividades para as quais se exige trabalho braçal. Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as suas
atribuições.
Professor
Educação Física
para escolinhas
CME
Lei 850/1997

- Treinar diariamente equipes de futsal, handebol e voleibol masculino e
feminino, futebol de campo; participar com as equipes municipais nos jogos
regional e estadual inclusive finais de semana, e nos jogos da OLESC, JESC 15
e 17 anos, joguinhos Abertos de Santa Catarina e Jogos Abertos de Santa
Catarina; trabalhar a iniciação esportiva das categorias de base. Auxiliar nas
competições esportivas.

Servente
Lei 174/2011

- Receber, orientar, encaminhar o público, informando sofre localização de
pessoas em dependências do órgão;
- Montar, reparar e ajustar máquinas e ferramentas;
- Efetuar limpeza das dependências internas e externas das instalações dos
órgãos da Administração Pública;
- Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra
incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do órgão;
- Executar serviços internos de entrega de documentos e mensagens;
- Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão;
- Executar ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas
adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão
fechadas corretamente;
- Verificar instalações hidráulicas elétricas e sanitárias durante o seu turno a fim
de detectar possíveis irregularidades e providenciar, a tempo, as medidas
recomendáveis;
- Controlar a movimentação de veículos, a entrada e saída de volumes, bens
móveis e pessoas;
- Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial
de ponto para comprovar a regularidade de sua ronda, quando necessário;
-Solicitar socorro às autoridades competentes, imediatamente nos casos de
incêndio, enchentes, ameaças de desabamentos, vendavais, atentados contra a
integridade física o contra a vida, comunicando o fato à chefia imediata;
- Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo;
- Realizar reparos, compatíveis com seu conhecimento;
- Auxiliar nas atividades de correspondência interna, deslocamento de móveis,
equipamentos, materiais de expediente;
- Auxiliar no controle e organização do almoxarifado;
- Instalar equipamentos para os quais não se exige conhecimento técnico;
- Auxiliar em todas as atividades internas para as quais se exige trabalho braçal;
- Controlar o uso e consumo de energia elétrica e outros bens da administração,
a fim de evitar desperdício;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as suas
atribuições.

Técnico em
Enfermagem

- Realizar procedimento de enfermagem médio dentro das suas competências
técnicas e legais.
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Lei 99/2002

- Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e
tratamentos na Unidade Básica de Saúde;
- Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências
da USF, garantindo o controle de infecção;
- Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e
às famílias de risco, conforme planejamento da Unidade de Saúde.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
Processo Seletivo nº 001/2019
1 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
1.1. Conhecimentos Gerais
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita de
circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. Aspectos históricos,
geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Ente
Rios. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos econômicos, históricos, políticos,
geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e meio ambiente.
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação,
clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário,
secundário e terciário.
1.2. LÍNGUA PORTUGUESA:
Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais.
Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas
e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: processos de formação de
palavras, as 10 classes de palavras (artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo,
conjunção, numeral, interjeição), flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe:
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência
nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações,
polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação,
denotação. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo,
hiato...). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários.
As questões de Língua Portuguesa, assim com aquelas das demais áreas (descritas neste ANEXO),
serão elaboradas sob as normas ortográficas do Decreto nº 6.583, de 29 de março de 2008, que
promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de
1990.
1.3. MATEMÁTICA:
Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico,
litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Média Aritmética:
Simples e ponderada. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Razão e
Proporção. Porcentagem. Equações e Inequações de 1º e 2º. Grau, Logarítmicas, Exponenciais e
Trigonométricas. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de
problemas. Raciocínio Lógico. Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de
Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise
combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Matrizes. Raízes. Polinômios. Binômios. Fatorial.
1.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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Matéria Específica: Portaria N° 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria N° 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF. Noções Básicas sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS). O Agente Comunitário de Saúde e suas atribuições. Atenção Básica à Saúde.
Política Nacional de Promoção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Planejamento Familiar,
Aborto, Gestação, Pré-Natal, Puerpério, Amamentação, saúde da mulher e da criança, saúde do adulto,
saúde do idoso, Adolescência, Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, Controle da Hipertensão
Arterial, Diabetes Melittus, Tuberculose, Hanseníase. Noções de Imunização. Doenças prevalentes na
infância. Doenças passíveis de prevenção mediante vacinação. Transmissibilidade. Doenças
transmitidas por vetores. Doenças veiculadas pela água e alimentos. Ações de Educação e Vigilância
à Saúde. Atribuições do Cargo.
2. - AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL
2.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
2.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
2.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
2.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da
cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho
estomatognático; Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição
permanente e temporária através da representação gráfica e numérica; Características gerais e idade de
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irrupção dentária; Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de
infecção na prática odontológica; Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e
herpes; Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, definição e técnicas;
Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica
e manutenção; Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica
básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco; Uso de fluoretos como
medicamento em suas variadas formas e toxicologia; Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e
suas variações; Técnicas de afiação do instrumental periodontal; Técnicas de isolamento do campo
operatório; Técnicas para esterilização de material; Proteção do complexo dentina-polpa; Técnicas de
aplicação de materiais restauradores; Técnicas de testes de vitalidade pulpar; Conceitos de promoção
de saúde; Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal; Conhecimento do
funcionamento e manutenção do equipamento odontológico; Reconhecimento e aplicação dos
instrumentos odontológicos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar, Programa Brasil Sorridente. Atribuições do cargo.

3. - DENTISTA
3.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
3.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
3.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
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(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
3.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção.
Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica.
Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. Dentística: semiologia, diagnóstico e
tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar;
materiais restauradores; técnicas de restauração. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos
periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao
diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia
médica; epidemiologia. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e
tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em
Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite.
Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos
moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de
neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com
necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de
pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia:
etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento.
Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações.
Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos
anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. Prevenção: Fluorterapia;
toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia odontológica: Farmacologia e
Terapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica. Bioética.
Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria:
semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores;
técnica de restauração atraumática. Atribuições do cargo.
4. - EDUCADOR FÍSICO
4.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
4.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
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4.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
4.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Criação do NASF. Noções Básicas sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS). Histórico e conceitos da Educação Física; Função Social da disciplina de
Educação Física. Psicomotricidade. Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuropsicomotor. Atividades Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física.
Condicionamento físico, metodologia, organização e pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e
instalações utilizadas nos esportes: atletismo, tênis de mesa, basquetebol, ginástica olímpica (artística),
handebol, futebol, futsal e voleibol. Esporte e Inclusão de alunos portadores de deficiência na Educação
Física Escolar. Esporte Escolar e Educação em valores éticos. Treinamento Esportivo na Escola.
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço. Conhecimento teórico prático das
modalidades esportivas. Educação Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da
Educação Física. Educação Física Escolar. Treinamento desportivo geral. Conceitos básicos de
musculação. Teoria e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde.
Preparação física. Fisiologia do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação. Educação
Inclusiva. Noções de Primeiros socorros. Educação Étnico racial: ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Noções de desenvolvimento infantil. Ética e sustentabilidade. Atualidades
profissionais. Atribuições do cargo.

5. - ENFERMEIRO
5.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
5.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
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verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
5.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
5.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Regulamentação da profissão e Código de Ética;
Diretrizes operacionais do pacto pela Saúde; Atenção Básica; Estratégia Saúde da Família; Programa
Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐ rede de frio, indicação e
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração),
Planejamento, Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de
vacinas.- Administração e Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva:
Administração de medicação; esterilização de material; Consulta de enfermagem; procedimentos de
enfermagem;- Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento,
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas;- Assistência integral à Saúde do Adolescente;- Assistência Integral à
Saúde da Mulher: Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino;- Assistência
Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas
Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso;- Assistência Integral à Saúde do
Trabalhador: Legislação, Patologias;- Assistência Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental;Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia;- Assistência Integral à Saúde do Portador de
Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente
Transmissíveis ‐ DST; AIDS;- Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa
Nacional de Controle da Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase.- Medidas de
proteção ambiental, coletiva e individual: Limpeza, desinfecção, descontaminação;- Educação em
Saúde.-.Legislação do SUS e saúde em geral. Atribuições do cargo.
6. - MÉDICO
6.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
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econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
6.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
6.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
6.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Medidas de saúde coletiva e indicadores de saúde;
Estudos epidemiológicos; Vigilância Epidemiológica; Agravos à Saúde; A reforma sanitária; Sistema
Único de Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde; Fundamentos e práticas em
atenção primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade: Ética médica, atestados, certificados
e registros; Epidemiologia Clínica, estudos científicos, medicina baseada em evidências; Promoção da
saúde e prevenção de doença; Rastreamento das principais neoplasias; Assistência à Saúde: Promoção
e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e do idoso; Cuidados do recémnascido normal e condução da puericultura; Assistência à gestação, parto e puerpério normais;
Diagnóstico e manejo das afecções mais prevalentes na Atenção Primária. Política Nacional de
Humanização; Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica.
Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação Compulsória. Políticas públicas
de saúde no Brasil; Código de ética da Medicina. Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde;
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil; Política de Saúde: Legislação referente ao SUS. Código
de Ética Médica. Preenchimento da declaração de óbito. Programa Nacional de Imunização: Tipos de
vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e contraindicação, prazo de validade após
abertura do frasco, doses e vias de administração), bloqueios e intensificações de vacinas.
Procedimentos médicos: Pequenas cirurgias, suturas, sondagem, administração de medicamento;
curativos; Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento,
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas; Assistência integral à Saúde do Adolescente; Assistência Integral à
Saúde da Mulher: Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico - Uterino; Assistência
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Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas
Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso; Assistência Integral à Saúde do
Trabalhador: Legislação, Patologias; Assistência Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental;
Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia; Assistência Integral à Saúde do Portador de
Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente
Transmissíveis ‐ DST; AIDS; Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa
Nacional de Controle da Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. Doenças de
Notificação Compulsória; Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual: Limpeza, desinfecção,
descontaminação; Educação em Saúde. Conhecimento geral e específico sobre clínica médica: Exames
de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática;
Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças
inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC;
edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta,
insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças
da tireóide, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófiseadrenal; Nefrologia: malformações e infecções do
trato urinário, litíase urinária; Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca
congestiva, endocardite infecciosa, taquiarritmias, bradiarritmias, doença arterial coronariana;
Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;
Imunologia: doenças reumáticas; Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença
pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica; Infectologia, Hematologia: anemias carenciais, anemias
hemolíticas, leucoses; Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição;
Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, hepatites, etilismo; Intoxicação e
envenenamento; Adinamia circulatória aguda; Insuficiência respiratória aguda; Restauração
Hemodinâmica; Politraumatismo; Abdômen agudo; Estado de inconsciência; Queimaduras; Distúrbios
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; Enfermidades do aparelho geritourinário; Doenças reumáticas;
Doenças neurológicas; Avitaminoses; Ortopedia. Atribuições do cargo.
7. - MOTORISTA
7.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
7.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
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7.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
7.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro
(Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e
diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e competências. Normas
gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos
órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e
fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos
obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento.
Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e
permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades:
Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira
Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem.
Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição.
Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo.
Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e
medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais.
Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de
instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos
sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte de emergência. Noções de ética
e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.
8 - OPERÁRIO BRAÇAL
8.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
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8.2. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis de
linguagem. As funções da linguagem: Significação das palavras. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos
integrantes da oração. Termos acessórios da oração. Período composto e as orações coordenadas. As
orações subordinadas.
8.3. MATEMÁTICA: números reais, números complexos, sistemas lineares, matrizes e
determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações.
Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área, medidas de volume,
medidas de energia, trigonometria. Funções: função afim, função quadrática, função polinomial,
função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias:
geometria plana. Tratamento da informação: análise combinatória, estudo das probabilidades.
8.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo.
Lixo Orgânico e Reciclagem. Equipamentos para a segurança e higiene. Limpeza dos diferentes
espaços. Carregamento e descarregamento de mercadorias leves de veículos em geral. Uso de força
para determinados serviços em campo aberto. Instrumentos e materiais utilizados na realização de
limpezas em geral. Noções de Varrição de superfícies diversas. Conhecimento e uso dos utensílios de
trabalho braçal (Picareta, enxada, foice, pá e demais ferramentas de uso braçal). Jardinagem. Regras
de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho;
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de
Primeiros Socorros, ética e cidadania. Uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
9. - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
9.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
9.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
9.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
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exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
9.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal Capítulo III - Da Educação, da
Cultura e do Desporto; Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; - Concepções
psicomotoras na educação física escolar; - Educação Física e o desenvolvimento humano; Metodologia para o ensino da Educação Física; - As teorias da Educação Física e do Esporte; - As
qualidades físicas na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício.
Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao
Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação
Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas
resultantes da atividade física; - Educação física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição,
cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor;
Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do
rendimento para a progressão escolar do educando. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Lei Orgânica
Municipal. Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia.
10 - SERVENTE
10.1. Conhecimentos Gerais
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita de
circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. Aspectos históricos,
geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Ente
Rios. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de
Santa Catarina e do Município de Ente Rios. Aspectos econômicos, históricos, políticos, geográficos e
culturais do Município de Ente Rios. Ecologia e meio ambiente.
10.2. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis
de linguagem. As funções da linguagem: Significação das palavras. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos
integrantes da oração. Termos acessórios da oração. Período composto e as orações coordenadas. As
orações subordinadas.
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10.3. MATEMÁTICA: números reais, números complexos, sistemas lineares, matrizes e
determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações.
Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área, medidas de volume,
medidas de energia, trigonometria. Funções: função afim, função quadrática, função polinomial,
função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias:
geometria plana. Tratamento da informação: análise combinatória, estudo das probabilidades.
10.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do
lixo. Lixo Orgânico e Reciclagem. Equipamentos para a segurança e higiene. Limpeza dos diferentes
espaços. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Noções de Varrição
de superfícies diversas. Conhecimento e uso dos utensílios de trabalho. Regras de comportamento no
ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de Primeiros
Socorros, ética e cidadania. Uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
11.- TÉCNICO EM ENFERMAGEM
11.1. CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de
Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Estrutura política e administrativa dos entes estatais.
Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Pinheiro Preto. Aspectos
econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Pinheiro Preto. Ecologia e
meio ambiente.
11.2. LÍNGUA PORTUGUESA: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado
contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas,
ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego
das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras,
estilística, gramática em geral.
11.3. MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz
quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra
de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações
Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação;
Exponenciação.
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11.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene
(esterilização, desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas;
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras
e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na saúde pública; Didática
aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética;
Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem;
Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais
vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração
de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de
administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens
gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo;
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de
enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo acondicionamento e
métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada
cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos,
hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil:
Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas;
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno;
Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações;
Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do
idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades
do cargo. Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde da família;
Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias Legislação da Saúde: Lei n.º
8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Conhecimentos inerentes
ao ESF. Atribuições do cargo.
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO
Processo Seletivo nº 001/2019
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18

ATOS
Divulgação do Edital e Publicação do Edital
Prazo para impugnação das disposições deste edital
Período de inscrições exclusivamente via internet (on-line)
Período de Isenção da taxa de inscrição para Doadores de Sangue
Fidelizados e/ou medula óssea e hipossuficiência financeira.
Pré-Divulgação das Inscrições Deferidas para Doadores de Sangue
Fidelizados e/ou medula óssea e hipossuficiência financeira.
Pré-Divulgação da Homologação Geral das Inscrições deferidas
Recursos quanto às Inscrições (horário limite de recebimento até 17h)
Homologação Final das Inscrições
Ensalamento dos candidatos
Realização das Provas Objetivas de conhecimentos para todos –
08h30min
Realização Provas Práticas – 13 h30min
Divulgação do Gabarito Provisório
Recursos quanto Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Oficial
Divulgação Final dos Aprovados
Recursos quanto à Classificação
Homologação do Resultado Final do Certame

DATAS
19/08/2019
19/08 a 21/08/2019
19/08 a 05/09/2019
19/08 até 30/08/2019
03/09/2019
07/09/2019
08/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
15/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
30/09/2019

NOTA:
*** Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares prevista para o local das provas, a
organizadora do Certame e a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto poderão alterar os horários das
provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data e/ou turno, CABENDO AOS
CANDIDATOS A OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES oficiais através do
site www.asinstituto.com.br e/ou na aba correspondente ao município de Pinheiro Preto.
*** É de inteira responsabilidade do candidato, inteirar-se e informar-se sobre o local e horário
da realização das provas ao cargo que se inscreveu a partir da data da homologação final das
inscrições até o dia anterior ao da aplicação das provas.

O cronograma detalhado acima é uma projeção estimada da ordem das etapas
do presente certame, estando sujeito a alterações no decorrer do certame,
levando-se em conta o número de inscritos e o número de intercorrências
intempestivas, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas
alterações nos meios legais de divulgação apresentados pelo presente Edital.
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ANEXO IV- MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO
Processo Seletivo nº 001/2019
NOME DO
CANDIDATO
Nº INSCRIÇÃO DO
CANDIDATO
RG DO CANDIDATO
TELEFONE DO
CANDIDATO
ENDEREÇO DO
CANDIDATO
CARGO PRETENDIDO
RECURSO
REFERENTE:
COLOQUE O NUMERO
ABAIXO:
(____)

CPF DO
CANDIDATO
E-MAIL DO
CANDIDATO
DATA DE
NASCIMENTO

1 – EDITAL E ANEXOS.
2 – INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS.
3 – QUESTÃO DE PROVA.
4 – GABARITO PRELIMINAR.
5 – RESULTADO PRELIMINAR.
6 – CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA DO CANDIDATO RECORRENTE
7 – OUTROS CASOS.

RAZÕES DO RECURSO:

(Se o espaço neste modelo for insuficiente, será possível utilizar folhas auxiliares até no máximo de
4 folhas para razões de recursos. A fundamentação teórica/legal/jurisprudencial/doutrinaria pode
ser utilizada quantas folhas forem necessárias.
Pinheiro Preto (SC), _______ de _________________________de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Candidato

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DA BANCA EXAMINADORA
1 – DEFERIDO

2 - INDEFERIDO
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Processo Seletivo nº 001/2019

Eu, (nome) ________________________________________________________, (estado civil)
_____________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ________.________._______________,

residente

e

domiciliado

no

(endereço

completo)

___________________________________________________________, (número de inscrição), para
o cargo (cargo em que se inscreveu), telefone (inserir número do telefone), celular (inserir número do
telefone celular se houver), DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115, de 29/08/1983 e ainda, com
finalidade de obter isenção do pagamento de Taxa de Inscrição do Processo Seletivo nº 01/2019 do
Município de Pinheiro Preto/SC, que minha renda mensal “per capita” familiar não ultrapassa um
salário mínimo e meio nacional. Declaro ainda, estar ciente das penas que posso incorrer nos termos
do Art. 299 do Código Penal Brasileiro abaixo transcrito. Art. 299 - Omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é
particular.
Para comprovar a situação de hipossuficiência apresento os seguintes documentos:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Nestes termos, solicito o recebimento desta declaração com os documentos comprovatórios da situação
descrita.
P. Deferimento.
Pinheiro Preto (SC), _______ de _________________________de 2019.
________________________________
Nome, nº de Inscrição e Assinatura
_________________________________________________________________
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO (nome, RG e CPF) DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO
CADÚNICO DO MUNICÍPIO QUE O CANDIDATO RESIDE.

*** Encaminhar para o endereço conforme descrito no item 4.6.2.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOADOR DE SANGUE OU MEDULA
Processo Seletivo nº 001/2019

Eu (Nome Completo do Declarante), registrado no número de RG:____________, e no número de
CPF________________, residente e domiciliado à (Endereço Completo do Declarante), inscrito no
Processo Seletivo nº 001/2019 do Município de Pinheiro Preto SC, (número de inscrição), para o cargo
(cargo em que se inscreveu), telefone (inserir número do telefone), celular (inserir número do telefone
celular se houver), declaro para os devidos fins ser doador de sangue OU MEDULA conforme
requisitos previsto no Edital de Processo Seletivo, tenho ciência de que a declaração em falso acarretara
em crime previsto no Código Penal Brasileiro. Tenho ciência de que a declaração com todos os
documentos que a instruem deve ser digitalizados em formato PDF e enviados via área do candidato
até o final do prazo de inscrição do Processo Seletivo. Para comprovar a situação de Doador de Sangue
apresento os seguintes documentos:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(verificar requisitos e documentos previstos no Edital) Nestes termos, solicito o recebimento desta
declaração com os documentos comprobatórios da situação descrita.

Solicito Deferimento.

Pinheiro Preto (SC), _______ de _________________________de 2019.

___________________________________________________________
Nome, nº de Inscrição e Assinatura
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ANEXO VII - REQUERIMENTO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Processo Seletivo nº 001/2019
Nome do candidato: ________________________________________________________________
Nº da inscrição: _______________ Cargo: ___________________________________________ Vem
REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: __________________________________________________
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: ___________
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ____________________________________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial
ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário)
( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (Discriminar abaixo qual
o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID.
Pinheiro Preto (SC), _______ de _________________________de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Candidato

Obs.: este formulário poderá ser substituído por formulário eletrônico disponibilizado no site.
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ANEXO VIII - NORMAS PARA APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Processo Seletivo nº 001/2019
1.1. Aplicam-se à prova prática as normas dos itens e subitens 8. em diante no que couber da prova
escrita.
1.2. A prova prática para o cargo de Motorista terá peso 10 (dez) e Trinta por cento na avaliação da
nota geral.
1.3. Formulário Prova Prática Motorista
Nome do candidato: _______________________________________
Inscrição: __________
1. Pontuação Positiva:
I - Habilidades em realizar as tarefas:
( ) Ótimo – 2,50 pontos
( ) Bom – 1,50 pontos
( ) Regular – 1,00 ponto
( ) Ruim - 0,50 ponto
II – Aproveitamento do tempo e/ou dos equipamentos/veículo:
( ) Ótimo – 2,50 pontos
( ) Bom – 1,50 pontos
( ) Regular – 1,00 ponto
( ) Ruim - 0,50 ponto
III – Produtividade
( ) Ótimo – 2,50 pontos
( ) Bom – 1,50 pontos
( ) Regular – 1,00 ponto
( ) Ruim - 0,50 ponto
IV – Técnica/Aptidão/Eficiência
( ) Ótimo – 2,50 pontos
( ) Bom – 1,50 pontos
( ) Regular – 1,00 ponto
( ) Ruim - 0,50 ponto
Nota positiva = soma I + II + III + IV = _________________
Assinatura do Candidato: _____________________________________________
2. Pontuação negativa
FALTAS
I – faltas Eliminatórias:
( ) Avançou o sinal vermelho;
( ) Avançou a via preferencial;
( ) Entrou na contramão;
( ) Excedeu a velocidade indicada para a via;
( ) Avançou sobre o meio-fio;
( ) Provocou acidente durante a realização do exame;
( ) Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima
Descrever infração:
_________________________________________________________________________
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II - Faltas Graves (-1,00 PONTO):
( ) Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito.
( ) Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
( ) Não dar preferência ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o
veículo;
( ) Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou a sinalizar incorretamente;
( ) Não usar corretamente o cinto de segurança e EPIs – Equipamento de Proteção Individual;
( ) Perder o controle da direção do veículo em movimento;
( ) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
Descrever infração :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
III - Faltas Médias (-0,50 ponto):
( ) Executar o percurso da prova ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
( ) Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do
veículo e do clima;
( ) Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;
( ) Fazer conversão incorretamente; Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;
( ) Desengrenar o veículo nos declives; Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas
necessárias;
( ) Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
( ) Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
( ) Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
( ) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Descrever infração:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
IV - Faltas Leves (-0,25 ponto):
( ) Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
( ) Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
( ) Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
( ) Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
( ) Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
( ) Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
( ) Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
( ) Cometer qualquer outra infração de natureza leve.
Descrever infração:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Total Pontuação Positiva “a” = ________
Total Pontuação Negativa “b” = _______
Nota: 01 – 02 = __________________
AVALIADOR:__________________________
Assinatura: ________________________

