PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito Municipal de Guatambu no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO, com a execução técnicoadministrativa da empresa CURSIVA Assessoria e Consultoria, o qual reger-se-á pelas
Instruções Especiais contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1
- O Processo Seletivo destina-se a contratação de servidor, em caráter temporário,
para preenchimento de vagas existentes no Quadro de Pessoal do Município de
Guatambu (SC), de acordo com as necessidades e interesses da Administração.
1.2
O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, IX, da
Constituição Federal, Lei Complementar n°004/2001, Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Lei Complementar n°005/2001, Plano de cargos e salários. Lei
Complementar n° 021/2004 Alteração, Auxiliar de Enfermagem. Lei n° 422/2000-PSF cria
02 vagas para médicos 40 h Lei Complementar n° 041/2010Consolida alterações PSF
Lei Complementar n° 54/2012-Cria vaga de médico 30 h.
1.2
É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação mencionada no
item anterior e outras determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se
de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos
necessários exigidos para os cargos/funções por ocasião da nomeação se aprovado e
convocado.
1.3
A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo
candidato das condições estabelecidas neste Edital.
1.4
Os documentos exigidos pelas normas do presente Edital, requerimentos e
recursos administrativos, deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições
Editalícias.
1.5
O Processo Seletivo será regido por este Edital, supervisionado por Comissão de
Acompanhamento designada pela Administração Municipal, nomeada pelo Decreto n°
09/2018, e executado em todas as suas fases pela CURSIVA Assessoria e Consultoria.
1.6
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 Mural Público e também na
internet, pelos sites www.cursivani.com.bre www.guatambu.sc.gov.br.
1.7
O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 ano, contando da publicação
de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
Administração Municipal.

2

– DOS CARGOS E VAGAS

2.1 DAS VAGAS:
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2.1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas legais existentes, de acordo com
a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Processo
Seletivo.
2.1.2 Para os cargos de Odontólogo e Auxiliar de Clínica Odontológica o contrato terá validade
e prazo determinado de acordo com o Convênio realizado entre o Serviço Social do Comércio
(SESC) e o Município de Guatambu, quando da realização do programa ODONTOSESC, que se
desenvolverá por um período de 47 (quarenta e sete) dias úteis a partir do início do Convênio.
2.1.2.1 O Processo Seletivo para estes cargos ocorrerá com fulcro na Lei Municipal n.º 443/2001
especificamente à luz dos artigos 2º, IV; e 4º, V.

2.2

TABELA DE CARGOS

Cargos

Vagas

Salário

Carga
horária

Habilitação

Taxa de
Inscrição

Portador de diploma de médico,
com registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.
Médico

2

11.367,00

40 h

80,00
Portador de diploma de
médico, com registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

Médico
Auxiliar
Enfermagem

Auxiliar de
Manutenção e
Conservação

de

1

8.525,10

30 h

80,00

1

1.626,57

40 h

2° grau completo Ensino
Médio completo e Curso de
Auxiliar
de
Enfermagem
devidamente registrado no
Conselho
Regional
de
Enfermagem.

60,00

1

1.172,67

40 h

alfabetizado

40,00
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CARGOS PARA ATENDER O PROJETO ODONTOSESC

Cargos

Vagas

Salário

Carga
horária

Habilitação

Taxa de
Inscrição

Portador de diploma de
cirurgião dentista, com registro
no respectivo órgão fiscalizador
da profissão.
Odontólogo Clínicos
Auxiliar de Clínica
Odontológica
TECNICO
EM
HIGIENE DENTAL.

2

2

5.948,65

2.007,93

40 h

40 h

80,00
2° grau completo Ensino
Médio completo e Curso
Técnico em Higiene Dental
registrado
no
Conselho
Regional de Odontologia.

60,00

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição no PROCESSO SELETIVO implica, desde logo, o conhecimento e tácita
aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.
3.2. As inscrições serão realizadas pela internet no site: www.cursivani.com.br.
3.3. Período das inscrições: 16 de janeiro de 2018 a 26 de janeiro de 2018.
3.5. DA INSCRIÇÃO
3.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 16 de janeiro de 2018 à 29
de janeiro de 2018 pelo site www.cursivani.com.br.
3.5.1.1 – O candidato poderá inscrever-se somente para um cargo.
3.5.2. A CURSIVA Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por solicitação de inscrição
via Internet não recebida 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.
3.5.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento
para o pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição.
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3.5.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal
de autoatendimento, até o dia 29 de janeiro de 2018, com o boleto bancário impresso (NÃO
será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou
transferência entre contas).
3.5.5. A CURSIVA Assessoria e Consultoria, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro
de pagamento com data posterior ao dia 29 de janeiro de 2018. As solicitações de inscrições
realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
3.5.5.1 – O município de Guatambu (SC) não devolverá o valor da taxa de inscrição em nenhuma
hipótese.
3.5.6. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa
CURSIVA Assessoria e Consultoria, através do banco, da confirmação do pagamento de sua
inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como todo o procedimento é realizado por via
eletrônica, o candidato NÃO deve remeter a empresa responsável cópia de sua documentação,
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as
penas da lei.
3.5.7. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com
deficiência, deverão verificar Capítulo próprio neste Edital, para encaminhamento de documentos
necessários.
3.6. São requisitos para ingresso no serviço público, a serem apresentados quando da
contratação:
a)
Estar devidamente aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro das vagas
estabelecidas neste Edital;
b)
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do
Decreto nº 70.436/72;
c)
Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
d)
Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos
do sexo
masculino);
e)
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
f)
Atender aos critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 106, de 18.12.2013 Lei da Ficha Limpa Municipal;
g)
Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de
cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do
inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal;
h)
Possuir documento oficial de identidade e CPF;
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i)
Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida,
atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório
criminal;
J) Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração
assinada
pelo candidato;
l)
Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de
acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal,
alterado pelas
Emendas Constitucionais n º 19 e 20;
m)
Não estar em exercício de cargo público não acumulável, de acordo com previsto
no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais
nº 19 e 20;
n)
Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para
tomar posse
do cargo.
o)
Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e
convocado
para tomar posse do cargo.
3.6.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os
requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito
a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição
no Processo Seletivo.
3.7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
3.7.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos, via postal, via fax, por email, extemporâneas e/ou condicionais.
3.7.2. Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá certificar-se de
que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição, sendo vedada a alteração
de sua opção inicial de cargo/emprego após o pagamento. Não haverá devolução do
valor da inscrição, salvo se for cancelada a realização do Processo Seletivo.
3.7.3. Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas,
pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade
fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são válidos
como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB,
CRC, CRM etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma
da Lei nº 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros. Caso o candidato tenha
documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto desatualizada, deverá portar
outro documento (dentre os acima citados).
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3.7.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento,
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras
funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como
documentos ilegíveis ou nãoidentificáveis.
3.7.5. O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de
identificação, poderá não ter a prova corrigida e ser excluído do certame.
3.7.6. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de
CPF – Cadastro de Pessoa Física, regularizado.
3.7.7. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de
conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições.
3.7.8. 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.
3.7.9. Qualquer declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição
determinará o cancelamento da inscrição e tornarão nulos todos os atos decorrentes
dessa inscrição, em qualquer época, podendo o candidato responder as consequências
legais.
3.8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
3.8.1. Em 30 de janeiro de 2018 será divulgado edital de homologação das inscrições.
3.8.2. 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.
3.8.3. 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.
3.8.4. O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de
inscritos, diretamente pelo site www.cursivani.com.br ou ainda no Mural Público
do Município.
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4- DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. 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.
4.1.1. Consideram–se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4.1.2 Caso a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) resultar em número fracionado,
igual ou superior a 0,5%, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
4.1.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação
e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima
exigida para classificação.
4.1.4. No ato de inscrição, o candidato com deficiência deverá indicar no espaço apropriado, as
condições especiais que necessitar para realizar as provas.
4.1.5 O candidato com deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras
ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24 (vinte e
quatro), sendo que a leitura e marcação de respostas no cartão-resposta será de sua
responsabilidade
4.1.6. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas,
não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não
da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições
do cargo.
4.2. 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 Sedex, até o
último dia das inscrições, para o endereço da CURSIVA Assessoria e Consultoria - Rua
AnirZauza, 136, Sala 01 – Bairro - Centro - CEP 89818-000 – Nova Itaberaba/SC, os seguintes
documentos:
a)
laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), 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;
b)
requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2)
a necessidade de condição especial e/ou prova especial, se for o caso (conforme modelo do
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Anexo III 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.
4.3. 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,
mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
4.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual
passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
4.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais serão
atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.6. 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,
resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.
4.7 O candidato com deficiência classificado no Processo Seletivo, quando convocado e atribuída
função, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser
realizada pela MEDTAB Medicina do Trabalho, objetivando verificar se a deficiência se enquadra
na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), observadas as seguintes disposições: “O
portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas
reservadas aos deficientes”:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada
pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
IV– deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
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habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); e)
saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer e; h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
4.7.1 A avaliação de que trata o item anterior, de caráter terminativo, será realizada por equipe
prevista pelo artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações. 5.16 A avaliação ficará
condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original e terá por
base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 5 deste Capítulo,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência.
4.7.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato com deficiência à avaliação.
4.7.3 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do
Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 ele será classificado em
igualdade de condições com os demais candidatos.
4.7.4 Não caberá recurso contra decisão proferida pela MEDTAB - Medicina do Trabalho.
4.7.5 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará
a perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
4.7.6 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo e não
será devolvido.
4.7.7 O candidato com deficiência, depois de contratado, será acompanhado por Equipe
Multiprofissional, que avaliará a compatibilidade entre as atribuições da função e a sua
deficiência.
4.7.8. Será cessado o contrato do candidato com deficiência que, no decorrer, tiver verificada a
incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições da função.
4.7.9. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez.
4.8 A publicação do Resultado Final deste Processo Seletivo ocorrerá em duas listas:
4.8.1. A primeira conterá a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com
deficiência;
4.8.2. A segunda conterá somente a pontuação dos candidatos com deficiência.
4.8.3. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos candidatos com
deficiência, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados.
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4.8.4. Em razão do número de vagas em alguns cargos/funções (1 vaga), torna-se juridicamente
impossível a reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais, razão pela qual
participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.
4.8.5 A Comissão do Processo Seletivo adotará as providências necessárias ao acesso das
pessoas com deficiência aos locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os
equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante prévia autorização do Presidente da
Comissão.
4.8.6 O candidato fica, desde já, ciente que pedidos efetuados fora do prazo serão indeferidos.

5 - DAS PROVAS
5.1. Para todos os cargos, o Processo Seletivo constará de PROVA OBJETIVA, de caráter
eliminatório/classificatório, em primeira etapa, com questões objetivas, de múltipla escolha,
compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as
atribuições dos cargos.
5.2. A prova objetiva terá peso 10 (dez).
5.2.1. Serão considerados aprovados, os candidatos que acertarem no mínimo 50% da Prova
Objetiva.
5.3 – PONTUAÇÃO E ÁREAS DO CONHECIMENTO
CARGO

Médico
Médico
Técnico em
Higiene Bucal
Odontológico*
Auxiliar de
Enfermagem
Auxiliar de
Manutenção e
Conservação
Odontólogo*

PROVA

OBJETIVA

AREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO

PESO
TOTAL

Português
Matemática
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Específicos

05
03
02

0,50
0,50
0,50

2,50
1,50
1,00

10

0,50

5,0

TOTAL

5.5. Os pontos por área de conhecimento correspondem ao número de acertos multiplicado pelo
peso de cada questão da mesma. A NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos
obtidos em cada área de conhecimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
5.6. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será
admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da
mesma, em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.
5.7. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento
de identidade.
5.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os
documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião
em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e
de impressão digital em formulário próprio.
5.9. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.10. 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 deverá depositá-la na coordenação e os demais dispositivos
eletrônicos deverão ser depositado sem lugar determinado pelos fiscais de sala até o final das
provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
5.11. 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.
5.12. 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 à sua
realização.
5.13. Candidatos com deficiência – ver Capítulo próprio sobre solicitação de condição ou prova
especial (caso necessário).
5.14. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu
comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
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5.15. O candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das provas determinadas, será
considerado reprovado.
5.16. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, 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.
5.17. Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo e, em lugar visível,
os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta preta, de ponta grossa, lápis, borracha,
documento de Identidade, e uma garrafa de água 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.
6 - DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos será aplicada em 04/02/2018. As provas ocorrerão
Escola Municipal Francisco Corá, Rua Procópio Machado da Silva, Centro, Guatambu, SC, com
início às 8h30min e término às 10h30min.
6.1.1 - Os portões serão abertos às 7h30min e fechados às 8h20min.Sob hipótese alguma será
permitido o acesso de candidatos que chegarem após o horário de fechamento dos portões.
6.2. O Município reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova Objetiva,
em caso de necessidade, sendo que essa alteração será publicada no site da empresa
www.cursivani.com.br e no site do município www.guatambu.sc.gov.brcom antecedência mínima
de 8 (oito) dias da realização das mesmas.
6.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos referentes a este Processo
Seletivo, através do site da empresa e do mural público municipal, bem como de obter as
informações necessárias pelo site, email ou por telefone da empresa CURSIVA Assessoria e
Consultoria.
6.4. Os programas da prova objetiva de cada cargo são os constantes no Anexo II do presente
Edital.
6.5. O tempo de duração da prova objetiva será de 02 (duas) horas.
6.6. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 1 (uma)
hora ao local das provas, munidos de caneta esferográfica preta de ponta grossa.
6.7. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30
(trinta) minutos contada do seu efetivo início.
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6.8. 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.
6.9. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Processo Seletivo, a CURSIVA
Assessoria e Consultoria 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.
6.10. Para a abertura do malote de provas, bem como o envelope contendo as mesmas, serão
selecionados ao esmo 3 (três) candidatos, presentes na respectiva sala em que será realizada a
prova, para verificar a inviolabilidade dos mesmos. Os seus nomes, bem como sua assinatura
constará no termo de abertura do lacre das provas.
6.11. 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.
6.12. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE
RESPOSTAS o único documento válido e utilizado para esta correção. 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. 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.
6.13. 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.
6.14. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno
de questões.
6.15. O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o
cartão de respostas, o caderno de questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo pela
empresa responsável pelo certame.
6.16. Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, para conferência com o
gabarito oficial.
6.17. 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.
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6.18. Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão
permanecer no recinto, a fim de assinar todos os cartões resposta e lacrar o envelope dos
mesmos. O nome destes, com suas devidas assinaturas constarão no termo de lacre.
6.19. O gabarito das provas, bem como o caderno de provas estará disponível no site da
empresa, www.cursivani.com.br a partir das 18 horas do dia 04 de fevereiro de 2018 e no site da
prefeitura no dia 05 de fevereiro de 2018.
7 - DOS RECURSOS
7.1. 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 parciais e finais do Processo Seletivo.
7.2. Todos os recursos deverão ser interpostos de acordo com os prazos, em até 02 (dois)
dias.
7.3. Os recursos deverão ser protocolados on-line, através do site www.cursivani.com.br
(no link área do candidato recursos), no prazo estipulado por Edital.
7.3.1 - Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax
e e-mail ou em desacordo com este Edital
7.4. Se for mais de um recurso, deve ser encaminhado no mesmo arquivo, com nome, cargo,
número de inscrição, no qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos
ou títulos para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da natureza do cargo
a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos, bem
como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
7.4.1. Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser
apresentados em uma folha (Formulário) para cada questão recorrida, com
fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das
fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica,
entre outros, juntando cópia dos comprovantes.
7.4.2. Não serão respondidos os recursos cujas razões foram copiadas(plágios) de sites
da internet e outros meios eletrônicos.
7.5. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente aos
preceitos que seguem.
7.6. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os
fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
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7.7. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via
postal, fax e email ou em desacordo com este Edital.
7.8. A CURSIVA Assessoria e Consultoria 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.
7.9. Em caso de haver questões que possam ser anuladas por decisão da Comissão
Executora, estas 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.
7.10. Se houver alguma alteração de gabarito, por força de impugnações, as provas
serão corrigidas de acordo com a alteração.
7.11. É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados
dos recursos previstos para este Processo Seletivo. Os recursos que não estejam
devidamente preenchidos e identificados, não serão aceitos.
7.12. Os recursos serão analisados individualmente, porém as respostas serão
divulgadas por questão e não direcionadas a cada candidato.
8 - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas
na prova objetiva e/ou prova de títulos, conforme aplicada ao cargo.
8.2. 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.
8.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas
processar-se-á com os seguintes critérios:
8.3.1. 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 será utilizado o critério da maior idade.
8.3.3. Após a aplicação dos critérios acima, se ainda persistir o empate, o desempate ocorrerá,
conforme segue:
8.3.3.1. Para todos os cargos
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a) obtiver maior nota em conhecimentos específicos;
b) obtiver maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver maior nota em Matemática;
d) obtiver maior nota em conhecimentos gerais;
e) maior idade, considerando-se ano, mês e dia de nascimento.
8.4. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o
desempate se dará através do de sorteio público, em local e data a ser definida pela empresa
organizadora do certame.
9 - DA ADMISSÃO DAS VAGAS
9.1. As vagas serão preenchidas, obedecendo, rigorosamente a ordem de classificação dos
candidatos aprovados.
9.2. Caso venha a mudar de endereço ou telefone mencionado no ato da inscrição do concurso,
o candidato aprovado terá a responsabilidade de manter seus dados cadastrais
(endereço/telefone) atualizados, protocolando na prefeitura de Guatambu/sc.
9.3. O candidato que não comprovar a formação mínima exigida para o cargo pretendido, na data
da admissão, será desclassificado.
9.4. O candidato convocado, e que estiver apto à admissão, deverá apresentar documentação
comprobatória das condições previstas na inscrição e dos requisitos estabelecidos na legislação
municipal.
9.5. A não apresentação da documentação comprobatória até a data marcada para admissão
implicará na desistência tácita do candidato convocado.
9.6. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de contratação, a posse no cargo só lhes
será deferida no caso de exibirem:
a)
a documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - item 2.6
deste
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)
declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública,
conforme
disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas.
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9.7. 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.
9.8. Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição
territorial do município de Guatambu/SC, podendo ser na sede, distritos, assentamentos,
vilas e/ou localidades, de acordo com as necessidades da administração do município.
9.9. A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no Órgão Oficial do
Município (mural) e no site oficial do Município de Guatambu/SC e outra forma que se
julgar necessária, sem prejuízo do contato telefônico ou por correio eletrônico.
9.10. O candidato aprovado que não comparecer no prazo determinado no Edital de
Convocação, para assumir a vaga ofertada, será automaticamente eliminado deste
Processo Seletivo, ficando o Poder Público autorizado ao chamamento do candidato
subsequentemente classificado.
9.11. O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente
Edital, em caso desclassificação e nomeação, a observância do Regime Jurídico nele
indicado.
9.12. A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados
constantes da ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou a
prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos
os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Não poderão participar do Processo Seletivo, os membros da comissão especial do
concurso e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim
como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até terceiro grau.
10.2. 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.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Guatambu em conjunto com a
CURSIVA Assessoria e Consultoria.
10.4. O candidato que escolher e assumir a vaga quando da intenção de ausentar-se ou requerer
a rescisão do contrato, deverá comunicar o Departamento de Recursos Humanos no prazo
mínimo de 30 dias
10.5. Integram o presente Edital:
Anexo I – Cronograma.
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Anexo II - Conteúdos Programáticos;
Anexo III - Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiência;
Anexo IV– Formulário Lactante;
Guatambu/SC, 16 de janeiro de 2018.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA*

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1. Período de Inscrição

PERÍODO
16/01/2018 à 29/01/2018

2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário

29/01/2018

3. Publicação da homologação preliminar das inscrições

30/01/2018

4. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da
prova objetiva

30/01/2018

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das
inscrições e dos pedidos de condições especiais para realização da
prova objetiva

30/01 à 31/01/2018

6. Publicação da homologação final das inscrições e dos pedidos de
condições especiais para realização da prova objetiva após apreciação
dos recursos

01/02/2018

7. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos

01/02/2018

8. Prova escrita objetiva

04/02/2018

9. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas.
10. Prazo de recurso contra o gabarito preliminar, questões das provas
objetivas.

04/02/2018 – 18H
04/02 a 06/02/2018

11. Divulgação do gabarito definitivo.

09/02/2018

12. Homologação da Classificação Preliminar.

09/02/2018

13. Prazo para interposição de recurso quanto à classificação preliminar

09/02 a 11/02/2018

14. Divulgação da Classificação Final

12/02/2018

15. Homologação do Processo Seletivo

12/02/2018

*Sujeito a alterações.
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CONTEÚDO PROGRAMATICO

NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras:
classificação dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e
dígrafo. Divisão silábica. Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase.
Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau;
adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e irregulares: conjugações, modos e tempos verbais;
pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal,
cardinal, multiplicativo e fracionário; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia. Frase,
oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Uso dos porquês.
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia,
denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépica e Prosódia. Reescrita de
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal.
Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos
constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e
ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética,
Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade. Coesão e coerência.
Matemática: Operações fundamentais. Números inteiros, racionais e reais. Problemas de
contagem. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama.
Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Razões e proporções. Divisão
proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. Equações e inequações de 1º
e 2º graus. Sistemas lineares. Juros simples e compostos. Transformação em dias, horas,
minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade.
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória.
Conhecimentos Gerais: Fundamentos históricos e geográficos do município de Guatambu, do
Estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de
diversas áreas (nos diferentes âmbitos: local, regional, estadual, nacional e internacional) tais
como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos
e geográficos do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Guatambu/SC.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO DE MÉDICO
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 1.1 Nutrição. 1.2 Hidratação. 1.3
Prevenção e detecção precoce do câncer. 1.4 Prevenção e detecção precoce da aterosclerose.
2 Doenças cardiovasculares. 2.1 Hipertensão arterial. 2.2 Insuficiência cardíaca. 2.3
Miocardiopatias. 2.4 Valvulopatias. 2.5 Arritmias cardíacas. 2.6 Síndromes isquêmicas
coronárias. 2.7 Fatores predisponentes à formação e instabilização da placa aterosclerótica. 3
Doenças pulmonares. 3.1 Asma brônquica. 3.2 Doença pulmonar obstrutiva crônica. 3.3 Embolia
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pulmonar. 3.4 Pneumonias e abcessos pulmonares. 4 Doenças strointestinais e hepáticas. 4.1
Úlcera péptica. 4.2 Doença do refluxo gastroesofágico. 4.3 Doenças intestinais inflamatórias e
parasitárias. 4.4 Diarreia. 4.5 Colelitíase e colecistite. 4.6 Pancreatite. 4.7 Hepatites virais. 4.8
Insuficiência hepática crônica. 4.9 Síndromes isabsortivas. 5 Abordagem das queixas comuns
em serviços de urgência. 5.1 Tontura e zumbido. 5.2 Rinossinusopatias. 5.3 Urticária e
angioedema. 5.4 Rinite alérgica. 5.5 Cefaleias. 6 Doenças renais. 6.1 Insuficiência renal aguda
e crônica. 6.2 Glomerulonefrites. 6.3 Síndrome nefrótica. 6.4 Litíase renal. 6.5 Equilíbrio ácidobase. 7 Doenças endócrinas. 7.1 Diabetes melito. 7.2 Obesidade. 7.3 Síndrome metabólica. 7.4
Hipotireoidismo e hipertireoidismo. 7.5 Tireoidite e nódulos tireoidianos. 7.6 Distúrbios das
glândulas suprarrenais. 7.7 Distúrbios das glândulas paratireoides. 8 Doenças reumáticas. 8.1
Artrite reumatoide. 8.2 Espondiloartropatias. 8.3 Colagenoses. 8.4 Gota. 9 Infectologia. 9.1
Síndrome da imunodeficiência adquirida. 9.2 Endocardite infecciosa. 9.3 Infecções
estafilocócicas. 9.4 Endemias nacionais. 9.5 Candidíase. 9.6 Doenças sexualmente
transmissíveis. 9.7 Herpes simples e zooster. 9.8 Terapia antibiótica: princípios gerais,
farmacologia, principais grupos de antibióticos, doses e duração do tratamento. 10 Exames
complementares invasivos e nãoinvasivos de uso frequente na prática clínica diária. 11
Emergências clínicas. 11.1 Vias aéreas e ventilação. 11.2 Ressuscitação cardiopulmonar. 11.3
Edema agudo pulmonar. 11.4 Crise hipertensiva. 11.5 Hemorragia digestiva. 11.6 Estados de
choques. 11.7 Anafilaxia. 11.8 Intoxicações. 11.9 Crise convulsiva. 11.10 Acidente vascular
encefálico. 11.11 Alterações do estado de consciência. 11.12 Hipoglicemia e hiperglicemia. 12
Transtornos psiquiátricos e psíquicos, demência, depressão, alcoolismo e dependência química.
13 Noções de acidente de trabalho, doença profissional e doenças do trabalho. 14. Hematologia:
anemias, distúrbios de leucócitos e plaquetas, leucemias e linfomas.
CARGO DE ODONTÓLOGO
1Etiopatogenia, prevenção e tratamento da cárie dentária; 2 Utilização tópica e sistêmica do flúor;
3 Diagnóstico e plano de tratamento na clínica odontológica; 4 Diagnóstico e plano de tratamento
das doenças pulpares e periapicais; 5 Diagnóstico e plano de tratamento das doenças
periodontais mais prevalentes; 6 Diagnóstico e plano de tratamento das disfunções
temporomandibulares; 7 Diagnóstico e plano de tratamento em prótese e dentística; 8 Oclusão,
anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; 9 Materiais dentários forradores e
restauradores; 10 Atendimento em situações de urgência; 11 Cirurgia oral menor: indicações,
tratamento de acidentes e complicações; 12 Procedimentos clínicos integrados em Periodontia,
Endodontia, Prótese e Dentística; 13 Aspectos físicos e biológicos dos implantes e suas
indicações; 14 Estomatologia: diagnóstico e plano de tratamento das lesões bucais mais
frequentes; 15 Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade bucal; 16 Terapêutica e
Farmacologia aplicadas à Odontologia; 17 Anestesia local e controle da dor em Odontologia; 18
Radiologia e Imaginologia aplicadas à Odontologia; 19 Ergonomia, Odontologia do Trabalho e
Biossegurança; 20 Métodos preventivos e saúde coletiva; 21 Ética profissional; 22 Emergências
médicas em Odontologia

NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
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Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras:
classificação dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e
dígrafo. Divisão silábica. Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase.
Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau;
adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e irregulares: conjugações, modos e tempos verbais;
pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal,
cardinal, multiplicativo e fracionário; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia. Frase,
oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Uso dos porquês.
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia,
denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépica e Prosódia. Reescrita de
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal.
Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos
constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e
ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética,
Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade. Coesão e coerência.
Matemática: Operações fundamentais. Números inteiros, racionais e reais. Problemas de
contagem. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama.
Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Razões e proporções. Divisão
proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. Equações e inequações de 1º
e 2º graus. Sistemas lineares. Juros simples e compostos. Transformação em dias, horas,
minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade.
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória.
Conhecimentos Gerais: Fundamentos históricos e geográficos do município de Guatambu, do
Estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de
diversas áreas (nos diferentes âmbitos: local, regional, estadual, nacional e internacional) tais
como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos
e geográficos do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Guatambu/SC.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TECNICO EM HIGIENE DENTAL
Conhecimentos específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e
estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de
doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano.
Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico /
indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção.
Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de
trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e
Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização
de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura,
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posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com
aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e
controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica
odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento
e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1) Noções de anatomia e fisiologia humana: alterações anatômicas e sinais vitais. 2)
Necessidades humanas básicas: oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, eliminações,
medidas de higiene e conforto, e outras relacionadas à enfermagem. 3) Conhecimentos sobre
microbiologia, parasitologia e epidemiologia. 4) Educação, prevenção e controle de infecções em
serviços de saúde e na comunidade. 5) Preparo e manuseio de materiais: esterilização, higiene
e profilaxia. 6) Doenças em geral: prevenção, sinais, sintomas, orientações, cuidados,
atendimento aos pacientes, tratamento. 7) Assistência e procedimentos de enfermagem em
exames. 8) Preparo do leito, movimentação, transporte e contenção do paciente. 9) Assistência
de enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços básicos de saúde, bem
como em clínica-cirúrgica, urgência e emergência e ao paciente crítico. 10) Farmacologia
aplicada à enfermagem: cálculo e administração de medicação e soluções, bem como suas
características e seus efeitos. 11) Prevenção de acidentes e primeiros socorros. 12) Saúde
Pública: Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes,
infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de
atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e
programas de saúde; Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do
idoso; DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição
infantil; Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública; Imunizações,
imunologia e vacinas; Prevenção e Combate a Doenças; Direitos dos usuários da saúde. 13)
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 14) Ética Profissional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA.
Leitura e Interpretação de Textos; Vogais e Consoantes; Maiúsculas e Minúsculas; Separação
de sílabas; Ditongos, tritongos, Aumentativo e Diminutivo; Masculino e Feminino (artigos);
numerais; Sinônimo e Antônimo; Plural e Singular; Coletivos; Substantivos; Dígrafos e hiatos;
encontros vocálicos; encontros consonantais; sílabas; tonicidade das sílabas. Substantivos,
Noções de tempos verbais.
MATEMÁTICA
Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas.
Cálculo de área. Figuras Geométricas. operações com números naturais: adição, subtração,
multiplicação e divisão;, grandezas e medidas; conjuntos. Medidas de tempo, porcentagem, juros
simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
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Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e
organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências Naturais e
Meio Ambiente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados
elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos
para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no
trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo;
Noções de operação de maquinas simples para limpeza e conservação do ambiente; Reciclagem
de lixo; limpeza e higienização de prédios públicos, superfícies brancas e revestimentos
cerâmicos; Noções de higiene e higiene no ambiente de trabalho; limpeza e higienização de
banheiros e áreas comuns; armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. Noções
de ética e cidadania; 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; Execução de atividades afins, observando se a
pratica do dia a dia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. Materiais de
limpeza e sua utilização. Destinação do lixo e reciclagem. Limpeza dos diferentes espaços.
Conhecimentos teóricos e práticos relacionados a faxina, manipulação de alimentos, copa.
Recepção e armazenamento de materiais de limpeza. Conhecimentos sobre cidadania e
consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. Cidadania e Participação Social; 3R’s
(Reduzir, Reutilizar, Reciclar); Noções sobre primeiros socorros; Uso de equipamentos de
proteção individual –EPIs; Ergonomia
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ANEXO III – REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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.
(Datar e assinar)

________________________________________________
Assinatura
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Estado de Santa Catarina
CNPJ: 95.990.206/0001-12
ANEXO IV FORMULÁRIO LACTANTE
REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LACTANTE

Concurso Público: ___________________
Município:___________________________________
Nome da candidata: ________________________________________________
Nº da inscrição: _______________________
Cargo: ______________________
RG nº ___________________________ CPF nº _____________________________
Endereço: ______________________________________________________
Tel.: fixo: (___) _________________________ Celular (___) ______________________
Email:________________________________________________________

Vem REQUERER atendimento especial para amamentação, em sala reservada, no dia de
realização da prova do (Processo Seletivo). Obs.: Durante a realização da prova, a candidata
deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada, e que será responsável pela
guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

Guatambu-SC _______/________/__________
____________________________ Assinatura

