PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS
EDITAL nº 003/2014, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2014
“ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS RELATIVAS AO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO AO
PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E
EMERGENCIAL PARA OS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS,
VISANDO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS
EVENTUAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO, E PARA
SUPRIR NECESSIDADES DIRETAS DA MUNICIPALIDADE COM
RESERVA DE VAGAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ADEMIL ANTÔNIO DA ROSA, Prefeito do Município de Brunópolis-SC, no uso das
atribuições de seu cargo, torna público que fará realizar Processo Seletivo Público para provimento
de vagas do Quadro de Pessoal da Administração Pública Direta, em caráter temporário e
emergencial, bem como para a execução de convênios e programas estabelecidos com os demais
entes da federação, para suprir necessidade temporária da administração pública direta, ou para
suprir vagas existentes de servidores ativos, que estejam afastados do serviço público, bem como
para reserva de vagas para suprir eventuais necessidades da administração de acordo com suas
legislação vigente, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital, bem como pelas normas
Estatutárias e suas alterações, e ainda com fulcro nas disposições da Constituição Federal.
O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela Associação dos Municípios do
Planalto Sul de Santa Catarina – AMPLASC, localizada na Rua São João Batista, 347, Centro,
Campos Novos - SC, CEP 89620-000, Fone/Fax: (49) 3541-0855 site www.amplasc.org.br e email: amplasc@amplasc.org.br, entidade da qual o Município de Brunópolis é membro integrante.
1. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA DOS VENCIMENTOS E DO
REGIME JURÍDICO.
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas em caráter temporário e excepcional
descritas na forma deste Edital, e dentro do prazo de validade deste certame.
1.2. Os cargos públicos objeto deste Processo Seletivo são descritos nas tabelas do Anexo I:
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1.3. A escolaridade exigida deverá ser comprovada quando da convocação do candidato para a
nomeação no cargo.
1.4. O objeto deste Edital será realizado em duas etapas constituída de prova teórica (prova escrita
mais prova de títulos), de caráter eliminatório e classificatório.
1.5. A escolaridade, vagas e condições de habilitação exigidas para a nomeação é a constante nas
tabelas do Anexo I:
1.6. Os cargos públicos a ser contratados se submeterão ao regime estatutário, e adotarão o sistema
do regime geral da previdência social.

2. DAS INSCRIÇÕES.
2.1. DA PARTICIPAÇÃO:
2.1.1. A participação do candidato no Processo Seletivo iniciar-se-á pela sua inscrição, que deverá
ser efetuada no prazo e condições estabelecidas neste edital.
2.1.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação de todas as
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, eventuais alterações e demais instruções
específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.
2.1.3. O candidato somente poderá inscrever-se para concorrer a um único cargo público.
2.2. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
2.2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, e no caso de nacionalidade Portuguesa estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do artigo 13 do Decreto 70.436 de 18/04/1972;
2.2.2. Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
2.2.3. Estar quite com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino) e
eleitorais;
2.2.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data das provas.
2.2.5. Ter conhecimento e aceitação das exigências e regras contidas neste Edital, nas instruções
específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo
que venham a ser divulgados;
2.2.6. Ter a escolaridade exigida para o cargo público na data da nomeação, conforme dispõe o
presente Edital.
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2.2.7. No caso do candidato já ser aposentado, será observado às disposições do § 10 do artigo 37
da Constituição Federal de 1988 em que é vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
2.3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 22 de dezembro de 2014 a 22 de janeiro
de 2015, junto à sede da Prefeitura Municipal de Brunópolis-SC, localizada na Rua Armindo
Leobet, nº 441, Centro de Brunópolis-SC, de segunda a sexta-feira, das 07h00min até as 13h00min.
2.3.2. O agente designado pela recepção das inscrições orientará o candidato para que realize o
pagamento da taxa de inscrição, por meio de depósito identificado, na rede bancária. No ato da
inscrição o candidato deverá apresentar cópia da Carteira de Identidade (sem necessidade de
autenticação) ou outro documento oficial de identificação com foto, juntamente com 2 (duas) fotos
3 x 4 recentes, bem como comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2.3.3. A taxa de inscrição para os cargos públicos serão as seguintes:
a) até o nível fundamental R$ 20,00 (vinte reais);
b) até o nível médio R$ 30,00 (trinta reais);
c) nível superior R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.3.4. A inscrição somente será aceita após o pagamento da taxa que deverá ser efetuado através
de depósito identificado na conta da Prefeitura Municipal de Brunópolis, conta corrente nº 223-2,
agência 3071– Banco Sicoob, até o último dia da inscrição.
2.3.5. Será cancelada a inscrição e eliminado o candidato, a qualquer tempo, por declaração
inverídica, por falta de pagamento da taxa de inscrição ou cuja documentação apresente qualquer
irregularidade.
2.3.6. Não será aceita inscrição condicional ou por correspondência, sendo possível inscrição
através de instrumento de procuração, sendo obrigatório anexar a mesma a inscrição, devendo o
instrumento conter assinatura do Outorgante (candidato) reconhecida em cartório, bem como cópia
do documento de Identidade do Outorgado autenticada.
2.3.7. O candidato é inteiramente responsável pela fidedignidade e correção das informações
prestadas por qualquer meio e por elas responderá administrativa, civil e penalmente,
responsabilizando-se ainda pelas informações prestadas por procurador por ele constituído.
2.3.8. Uma vez efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração de quaisquer dos dados
informados, permitido, entretanto, realizar nova inscrição. Deverá ser comunicada ao Município
de Brunópolis a mudança de endereço do candidato realizada após a inscrição, que poderá ser feito
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por correspondência registrada ou pessoalmente na sede da Prefeitura até a data de homologação
do presente Processo Seletivo.
2.3.9. A taxa de inscrição não será restituída, mesmo que o candidato desista expressamente ou
realize nova inscrição, exceto em caso de cancelamento do Processo Seletivo por conveniência da
Administração ou por decisão judicial transitada em julgado.
2.3.10. Verificada mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a
inscrição mais recente, e não será, sob qualquer hipótese, restituída ou aproveitada a taxa de
inscrição anteriormente paga.
2.3.11. O candidato é única e inteiramente responsável pelos dados cadastrais informados no ato
da inscrição, mesmo que realizada por procurador. Cabe ao candidato ou procurador conferir seus
dados antes de assinar o Requerimento de Inscrição e concluir a inscrição, momento em que aceita
expressamente as condições do edital.
2.3.12. A inveridicidade de declaração apresentada no Requerimento de Inscrição ou em qualquer
documento apresentado ao Município, verificada a qualquer tempo, implicará o cancelamento da
respectiva inscrição e na eliminação do candidato do Certame.
2.3.13. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá,
obrigatoriamente, indicar as condições especiais que necessita no requerimento de inscrição,
devidamente fundamentado com atestado médico com indicação da CID, sob pena de perda do
direito. A comissão do Processo Seletivo avaliará a necessidade e julgará o pedido, deferindo ou
indeferindo.

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa
do Brasil, bem como na Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004 e na Legislação
Municipal, é assegurado às pessoas portadores de necessidades especiais, o direito de inscrição no
presente Processo Seletivo, na proporção de até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, desde
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Somente
serão consideradas como pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadrem
nas categorias constantes do art. 4º do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo
Decreto n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
3.2. O candidato que no ato de inscrição declarar-se portador de necessidade especial, em sendo
aprovado no Processo Seletivo, além de constar da lista de classificação, terá seu nome publicado
em outra relação, também observado a ordem de classificação. O candidato portador de
necessidade especial, que no ato da inscrição não declarar ou não comprovar ser portador de
necessidades especiais, perderá o direito de concorrer nesta condição, e também das condições
especiais para realização das provas.
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3.3. Os portadores de necessidades especiais, quando da escolha da vaga, poderão a critério da
administração ser submetidos à perícia médica oficial, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação como portador de necessidade especial ou não e sobre o grau de deficiência
capacitante para o exercício do cargo.
3.4. Os candidatos portadores de necessidades especiais aprovados no Processo Seletivo deverão
comparecer à perícia médica marcada pelo Município de BRUNÓPOLIS, a qual emitirá laudo que
ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da doença.
3.5. Caso o resultado da perícia conclua negativamente quanto à compatibilidade de sua deficiência
com o exercício das atribuições do cargo, o candidato não será admitido, por inaptidão para o
exercício da função ou cargo, acarretando a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
3.6. Os candidatos portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições necessárias a
participação deste Processo Seletivo, participarão em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, duração e critérios de aprovação,
dia, horário e local de aplicação das provas.
3.7.Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado deverão solicitálo, impreterivelmente, no ato da inscrição, indicando claramente os recursos necessários para a
realização das provas. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo aos critérios
de viabilidade e de razoabilidade, após análise da comissão de acompanhamento do Processo
Seletivo.
3.8. A necessidade de intermediários permanentes ou para auxiliar o portador de necessidade
especial na realização das provas, ou, na execução de atribuições da função ou cargo, constitui
obstáculo à sua inscrição no Processo Seletivo, não sendo, sob qualquer hipótese admitida.’
3.9. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
cargo ou função.
3.10. No ato da inscrição ou até a data do encerramento desta, o candidato que alegar ser portador
de necessidades especiais deverá comprovar tal condição mediante atestado médico com indicação
da CID, devendo o profissional que o emitir anotar todas as determinações decorrentes de lei.

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas
pelo Prefeito Municipal. A relação das inscrições homologadas estará disponível nos endereços
eletrônicos www.amplasc.org.br ou www.brunopolis.sc.gov.br.
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4.2. O candidato cujo nome não constar no rol de homologados poderá interpor recurso, conforme
prazos constantes do cronograma e modelo Anexo V.

5. DAS PROVAS
5.1. DA PROVA ESCRITA
5.1.1. A prova escrita para todos os cargos públicos será composta de 40 (quarenta) questões
objetivas, com 4 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 1 (uma) estará
correta, versando sobre os conteúdos minimamente constantes no programa referido no Anexo III
do presente edital.
5.1.2. A prova escrita para os cargos públicos constará de:
a) Questões de Língua Portuguesa: 05 (cinco) questões valendo 0,20 cada;
b) Questões de matemática: 05 (cinco) questões valendo 0,20 cada;
c) Questões de conhecimentos gerais: 05 (cinco) questões valendo 0,20 cada;
d) Questões de Conhecimentos Específicos: 25 (vinte) questões, valendo 0,20 cada.
5.1.3. A prova escrita para todos os cargos públicos será realizada no dia 31 de janeiro de 2015, e
terá duração total de 3 (três) horas, com início às 13h30min e término às 16h:30min.

5.2. DO LOCAL DA PROVA ESCRITA:
DA PROVA ESCRITA
Data: 31 de janeiro de 2015
Local: Escola Municipal Padre Bruno Paris – Brunópolis
Horário: Inicio: 13h30min - Término 16h30min
5.2.1. Os candidatos deverão comparecer no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, munidos com cartão de inscrição e documento original de identificação com foto, bem
como caneta esferográfica azul ou preta.
5.3. DA PROVA DE TÍTULOS
5.3.1. Para os cargos de Nível Superior, além da prova escrita (teórica) será realizada prova de
títulos.
5.3.2. A prova de títulos terá peso máximo de 1 (um) ponto na nota final.
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5.3.3. A prova de títulos não tem caráter eliminatório. Serve como classificação bem como para
apurar a experiência e aperfeiçoamento do profissional.
5.3.4. Serão considerados os títulos os diplomas/certificados de cursos de aperfeiçoamento
presenciais e semipresenciais, obtidos a partir do ano de 2010, e deverão conter o seguinte:
a) conteúdo relacionado a área de habilitação do cargo pleiteado;
b) derivarem de instituto de ensino superior, de órgãos vinculados ao MEC, de instituição
regularizada e autorizada junto ao MEC ou Secretaria de Educação;
c) conter período de execução, carga horária, conteúdo programático;
5.3.5. Cada hora de aperfeiçoamento e atualização na área específica em que estiver concorrendo
o candidato valerá 0,002 (zero vírgula zero zero dois) pontos. O número máximo de horas que o
candidato poderá aproveitar será de 500 (quinhentas) horas perfazendo o total de 1 (um) ponto.
5.3.6. Independentemente do número de títulos e de horas apresentadas somente será considerado
o valor máximo de até 1 (um) ponto.
5.3.7. Os Títulos deverão ser apresentados e protocolados junto à Prefeitura Municipal de
Brunópolis, até o último dia de inscrições. Os candidatos entregarão cópias dos referidos títulos
autenticadas em cartório ou pelo servidor responsável pelo recebimento da inscrição.
5.3.8. Os títulos deverão ser relacionados em formulário próprio, conforme Anexo VI, numerados
e colocados em um envelope identificado com o nome do candidato e cargo.
5.3.9. A comissão de Processo Seletivo avaliará os títulos apresentados e deferirá ou indeferirá os
mesmos, de acordo com a adequação às exigências do Edital.
5.3.10. A Nota Final (NF) do candidato que concorrem aos cargos de nível superior (Médico
Clínico Geral, Nutricionista, Professor e Psicólogo) será a nota da Prova Escrita (PE) multiplicada
por 0,9 (zero virgula nove), mais a nota da Prova de Títulos (PT), representada pela equação
abaixo:
NF=(PEx0,9)+PT
5.4. Caso no dia de realização da prova o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento
original de identificação com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido no máximo há 30 (trinta)
dias da data da prova. Não será aceito cópia de documento original de identificação com foto,
ainda que autenticada.
5.4.1. A não apresentação de documento original de identificação com foto impedirá o acesso do
candidato ao local de prova e implicará a sua eliminação automática do Processo Seletivo.
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5.4.2. O candidato declara expressamente concordar em ser submetido à inspeção física ou através
de equipamentos eletrônicos, em qualquer local onde se realizar a prova, com a finalidade de se
evitar fraude e manter a lisura do certame.
5.5. No dia de realização da prova não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de
aplicação da prova informações referentes ao conteúdo da prova teórica, senão os já expressos no
Edital.
5.6. Durante a realização das provas escrita é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou
anotações, bem como o porte e uso de relógios analógicos ou digitais, aparelhos celular, pagers,
palms e qualquer outro equipamento mecânico, elétrico ou eletrônico. Não será permitido no local
de prova alimentos, bebidas (sendo permitido apenas água envasada em recipiente transparente) e
fumo, bem como o uso de chapéus, bonés ou qualquer outra cobertura e o uso de óculos escuros
ou espelhados (salvo por indicação médica que deverá ser apresentada pelo candidato).
5.7. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser desligados antes do candidato acessar
a prova. Caso algum candidato não obedecer este ditame será eliminado da prova e do processo,
lavrando-se em ata de sala a ocorrência do fato.
5.8. A recusa do candidato em atender o disposto nos itens 5.6 e 5.7 do presente edital, bem como
o uso de qualquer dos equipamentos descritos naqueles itens em qualquer lugar do estabelecimento
em que se realizar prova escrita do Processo Seletivo, até o momento em que o candidato entregar
a sua prova escrita, implicará na atribuição de nota 0 (zero) e na eliminação automática do Processo
Seletivo, mesmo que a prova seja entregue/realizada.
5.9. Não haverá, em qualquer hipótese segunda chamada para a prova escrita, nem a realização de
prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos.
5.10. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a) Emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis);
b) Mais de uma opção de resposta assinalada;
c) Espaço(s) não assinalado(s) no gabarito de respostas;
d) O gabarito de respostas preenchido fora das especificações contidas no mesmo.
e) Se no gabarito houver alguma forma de identificação do candidato, como por exemplo, nome,
apelido, símbolo, sinal, etc.
5.11. As letras correspondentes às respostas assinaladas nas questões da prova escrita objetiva,
deverão ser transcritas (marcadas) no cartão respostas com o tipo de marcação determinados no
caderno de provas, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

8

5.12. A prova escrita objetiva será corrigida exclusivamente com base na marcação feita pelo
candidato no cartão de respostas, independente do assinalado no caderno de provas.
5.13. Será desclassificado o candidato que obtiver nota final inferior a 5 (cinco) pontos.
5.14. O candidato, ao encerrar a prova, deverá entregar ao fiscal de prova/sala o caderno de prova,
sob pena de ter sua prova anulada e ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
5.15. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após uma hora do seu início.
5.15.1. O candidato somente poderá ausentar temporariamente da sala no período de realização da
prova, se autorizado e acompanhado por pelo menos um fiscal.
5.15.2. Os três últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar
as suas provas e retirar-se do local simultaneamente.
5.16. A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo as notas expressas com
2 (duas) decimais, sem arredondamento.
5.17. DA FORMA DE CÁLCULO DAS NOTAS:
5.17.1. Para os cargos que se submetem apenas à prova escrita (Técnico em Enfermagem e
Instrutor Profissional) a Nota Final-NF será a nota da Prova Escrita-PE, representada pela equação
abaixo:
NF=PE
5.17.2. Para os cargos de nível superior que se submeteram à Prova Escrita-PE e à Prova de TítulosPT, a Nota Final-NF será a nota da Prova Escrita-PE multiplicada por 0,9 (zero virgula nove), mais
a nota da Prova de Títulos-PT, representada pela equação abaixo:
NF=(PEx0,9)+PT
5.18. O candidato poderá obter cópia do seu caderno de provas, mediante requerimento, a partir
do primeiro dia útil após a realização das provas escritas. O caderno de provas original
permanecera arquivado para futuras consultas ou requisições de quem de direito, e não será
entregue ao candidato.
5.19. O gabarito provisório das provas será divulgado na Internet no endereço eletrônico
www.amplasc.org.br e www.brunopolis.sc.gov.br a partir das 19 horas do dia da realização da
prova.

6. DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO.
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6.1. Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente da nota final obtida,
expressa com 2 (duas) casas decimais.
6.2. Ocorrendo empate na classificação final, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no
parágrafo único, do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), considerados os
candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, nos termos do art. 1º, da mencionada Lei.
6.3. Para o desempate dos candidatos não amparados pelo subitem anterior, será considerado,
sucessivamente, o seguinte critério:
a) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Conhecimento Específico;
b) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Língua Portuguesa;
c) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Matemática;
d) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Conhecimentos Gerais;
e) tiver idade mais elevada.
f) Sorteio público.
6.4. Ao Prefeito Municipal compete a homologação do resultado final do Processo Seletivo com a
publicação da listagem dos candidatos aprovados e respectivas classificações.

7. DO RESULTADO
7.1. O Resultado do Processo Seletivo e todas as suas etapas serão divulgados por meio dos
endereços eletrônicos www.amplasc.org.br e www.brunopolis.sc.gov.br e/ou no Mural da
Prefeitura, ou ainda, se for o caso, no mesmo modo de publicação do edital.

8. DA NOMEAÇÃO
8.1. As vagas serão preenchidas observando-se a ordem de classificação.
8.2. O candidato aprovado e classificado será convocado através de correspondência, pessoalmente
ou por meio de edital.
8.3. O candidato que não se apresentar na data, local e horário estabelecido conforme convocação
será reclassificado para o último lugar da lista, com exceção dos casos de ausência justificada para
tratamento de saúde, mediante comprovação através de perícia médica, situação em que o
candidato será alocado à vaga imediatamente subsequente à sua classificação. No caso de
impossibilidade de assumir a vaga, o candidato ou seu representante legal deverá protocolar em
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no máximo 5 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação, requerimento junto ao
departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.
8.4. O candidato que não tomar posse ou não entrar em exercício no prazo previsto de 15 (quinze)
dias será reclassificado para o último lugar da lista de classificação sendo convocado o candidato
subsequente.
8.5. Para tomar posse os candidatos deverão apresentar, quando convocados, os documentos
solicitados pela Prefeitura observando-se também a escolaridade e exigências de cada cargo,
conforme estabelecido na legislação vigente.
8.6. O laudo médico solicitado para a posse no cargo público deverá ser expedido por médico
indicado pelo Município.
8.7. O exame médico admissional consiste na avaliação do candidato, através de exames médicos
para averiguar a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo a ser ocupado.
8.8. O exame médico admissional está restrito somente aos candidatos convocados para nomeação.
8.9. O resultado do exame médico será expresso com indicação de “apto ou inapto”, para o
exercício da atribuição do cargo.
8.10. A indicação de condição “inapto” será causa obstativa para a contratação do candidato
aprovado no Processo Seletivo.
8.11. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito de
ingresso automático no quadro de pessoal da Prefeitura. A admissão é de competência da
Administração, dentro das necessidades e conveniência administrativas observadas a ordem de
classificação dos candidatos.

9. DOS RECURSOS.
9.1. Caberá recurso:
a) quanto à homologação das inscrições;
b) quanto ao resultado provisório da prova escrita e de títulos;
c) quanto à homologação do resultado do Processo Seletivo.
9.1.1. Os prazos decadenciais para se impetrar os recursos são constantes no cronograma do
Processo Seletivo.
9.2. Os recursos deverão ser entregues e protocolizados pessoalmente pelo candidato ou por seu
procurador, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Brunópolis, sita à Rua Armindo Leobet,
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441, Centro – Brunópolis-SC, conforme datas e prazos estabelecidos no Cronograma deste
Processo Seletivo.
9.2.1. A decisão dos recursos, exarada é irrecorrível na esfera administrativa.
9.2.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) ser impresso e assinado em duas vias;
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
c) ser tempestivo.
9.3. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão
liminarmente indeferidos.
9.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, internet, ou qualquer meio postal,
sendo que os intempestivos serão desconsiderados.
9.5. No caso de erro de publicação na indicação da resposta de uma questão no gabarito provisório,
o mesmo será corrigido.
9.6. Em caso de anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos que tiverem se submetido à prova cuja questão for anulada.

10. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
10.1. Delega-se competência à AMPLASC para:
a) elaborar, aplicar, julgar e corrigir a prova escrita;
b) proceder à avaliação da prova escrita;
c) apreciar, julgar e publicar as respostas dos recursos previstos neste Edital;
d) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
e) prestar informações sobre o Processo Seletivo dentro de sua competência;
f) atuar em conformidade com as disposições deste edital;
g) definir procedimentos para aplicação das provas.
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11. DO FORO JUDICIAL.
11.1. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo de que trata este
edital, é o da Comarca de Campos Novos - Estado de Santa Catarina.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
12.1. Este Processo Seletivo será válido por 1 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da
Administração Municipal.
12.2. Será aceito pedido de reclassificação para o último lugar entre os aprovados, na hipótese de
o candidato manifestar desinteresse na posse quando convocado.
12.3. A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação
imediata e automática no quadro de pessoal do Município.
12.4. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe
encarregada de realização das provas;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
c) for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando a burlar a prova, ou apresentar falsa
identificação pessoal;
d) ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal;
e) negar-se a cumprir o que determina ou descumprir as regras contidas neste Edital.
f) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;
g) não mantiver atualizado seu endereço que possibilite a comunicação com a Administração
Municipal.
12.5. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital.
12.6. O Edital na sua íntegra será publicado nos endereços eletrônicos www.amplasc.org.br e
www.brunópolis.sc.gov.br.
12.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar o atendimento especial para esse fim, deverá levar um(a) acompanhante, que ficará em
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
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12.7.1. Não é permitida a permanência nos locais de prova de acompanhantes dos candidatos,
mesmo que filhos menores e ou seus cuidadores, a não ser lactentes.
12.8. Os casos não previstos serão resolvidos, conjuntamente, pelas Comissão de Processo Seletivo
criada pelo Decreto nº 124/2014 e pela AMPLASC.
Brunópolis, SC, em 22 de dezembro de 2014.

ADEMIL ANTÔNIO DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
O presente Processo Seletivo seguirá o seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
Publicação do Edital
Recebimento das Inscrições e documentos

DATA
HORÁRIO
22/12/2014
09h00
22/12/2014 a
07h00 às 13h00
22/01/2015
Divulgação Preliminar das Inscrições
23/01/2015
18h00
Recurso das Inscrições
26/01/2015
07h00 às 13h00
Homologação das Inscrições
27/01/2015
19h00
Prova Escrita
31/01/2015
13h30 às 16h30
Divulgação do Gabarito Preliminar
31/01/2015
18h00
Resultado Preliminar de Classificação
04/02/2015
19h00
Identificação Pública
05/02/2015
15h30
Recurso do Resultado Preliminar de classificação
06/02/2015 e
07h00 às 13h00
09/02/2015
Classificação definitiva
10/02/2015
19h00
Homologação do Resultado de Classificação
10/02/2015
19h00
Eventuais alterações deste cronograma serão publicadas em Edital de Retificação.
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ANEXO I
Quadro de cargos, vagas, carga horária, vencimentos e habilitação exigida.
CARGO

Professor
séries iniciais

VAGAS SALÁRIO
INICIAL
01 +
CR*

1.697,37

Psicólogo

01 +
CR*

2.888,00

Fisioterapeuta

01 +
CR*

2.888,00

Assistente
Social

01 +
CR*

2.888,00

Instrutor
Profissional
Técnico em
saúde Bucal

01 +
CR*
01 +
CR*

1.697,37

Odontólogo

01 +
CR*

3.816,56

1.516,18

JORNADA
VALOR
HABILITAÇÃO
DE
INSCRIÇÃO
TRABALHO
Até 40 horas
50,00 Curso superior em
semanais
pedagogia
com
diploma
expedido/reconhecido
pelo MEC
Até 40 horas
50,00 Curso Superior em
semanais
Psicologia e registro
no órgão de classe
Até 40 horas
50,00 Curso Superior em
semanais
Fisioterapia e registro
no órgão de classe
CREFITO
Até 40 horas
50,00 Curso Superior em
semanais
Serviço Social e
registro no órgão de
Classe.
Até 40 horas
30,00 No mínimo cursando
semanais
pedagogia
Até 40 horas
30,00 Ensino médio/curso
semanais
na área de atuação e
Registro no CRO
conforme art. 3º da
Lei 11.889/2008
Até 20 horas
50,00 Curso Superior em
semanais
Odontologia
e
Registro no CRO.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO
Professor
Séries Iniciais
e Educação
Infantil

ESCOLARIDADE/ATRIBUIÇÕES
Nível superior. Ministrar aulas e orientar a aprendizagem do aluno; elaborar
programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência; avaliar o
desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;
cooperar com os Serviços de Orientação Educação e Supervisão Escolar;
promover experiências de ensino e aprendizagem contribuindo para o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reunião, conselhos de
classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação
com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes
do ensino emanados do órgão superior competente; fornecer dados e apresentar
relatórios de suas atividades; executar outras atividades compatíveis com o
cargo
Psicólogo
Nível Superior. Realizar estudos e apresentar diagnóstico em pacientes com
distúrbios psicológicos, procurando ajustá-los ao meio, bem como assessorar o
Setor de Pessoal no processo de avaliação de desempenho dos servidores
públicos, com palestras motivacionais, e outras atividades correlatas.
Fisioterapeuta Nível Superior. Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fisioterapia, e demais atividades relacionadas.
Assistente
Nível Superior. Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo
Social
de melhoria da qualidade de vida, bem como busca garantir o atendimento das
necessidades básicas das classes populares e dos Segmentos sociais mais
vulneráveis às crises socioeconômicas, e outras atividades correlatas.
Instrutor
Nível Médio. Ministrar aulas práticas e orientar alunos da rede pública
Profissional
municipal para a formação técnico-profissional nas diversas áreas do
conhecimento e de formação profissional, auxiliando e complementando as
atividades pedagógicas.
Técnico em
Nível Médio. Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes.
Saúde Bucal
Recepcionar e preparar os clientes para atendimentos, instrumentando o
cirurgião dentista e manipulando materiais de uso odontológico. Participar de
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Colaborar nos
levantamentos e estudos epidemiológicos. Demonstrar técnicas de escovação.
Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais, remover indultos, placas
e cálculos supragengivais. Aplicar substâncias para prevenção de cárie. Inserir
e condensar materiais restauradores. Polir restaurações e remover suturas.
Orientar e supervisionar, sob delegação, os trabalhos de auxiliares. Proceder a
limpeza e a assepsia do campo operatório. Confeccionar modelos e preparar
moldeiras. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade. Zelar
pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material,
aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. Participar de programa de
treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e de programas de informática. Executar outras
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Odontólogo

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função nos termos
do art.5º da Lei n.11.889/2008.
Nível Superior. Atividade de natureza especializada, envolvendo atividades
odontológicas educativas, preventivas e curativas, além de outras atividades
correlatas; participação na elaboração de normas gerais de organização e
funcionamento de serviços odonto-sanitários no Município, examinar as
condições buço-dentarias do paciente, esclarecendo e orientando sobre
diagnósticos e tratamentos indicados; requisitar ao órgão competente todo
material técnico administrativo necessário; prestar assistência odontológica
curativa e preventiva de acordo com as políticas de saúde do município e
demais convênios, e outras atividades correlatas inerentes a profissão;
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ORIENTADOR MÍNIMO

LINGUA PORTUGUESA
LINGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO/INCOMPLETO
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – singular e plural) e
Interpretação de Texto.

LINGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras
- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.

LINGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
Compreensão e interpretação de textos; tipologia textual; ortografia oficial; acentuação gráfica;
classes de palavras; sinal indicativo de crase; sintaxe da oração e do período; pontuação;
fonemas e grafia; significação e formação de palavras; adequação semântica; aposto e vocativo;
regência nominal e verbal: estudo de preposições, pronomes: relativos, interrogativos, oblíquos,
demonstrativos, possessivos preposições, conjunções, interjeições, adjetivos, locuções
adjetivas, advérbios, pronomes e determinadas flexões; concordância nominal: substantivos,
numeral, artigos, adjetivos, locuções adjetivas, advérbios; concordância verbal: sujeito, flexão
e articulação de modos e tempos verbais; figuras de linguagem; orações coordenadas e
subordinadas; objeto direto e indireto; fonologia, divisão silábica; orações coordenadas;
apêndice; aposto e vocativo; termos essenciais e integrantes da oração.

MATEMÁTICA
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO/INCOMPLETO
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
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MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades e medidas
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples.

MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 2º grau; cálculo de juros
simples e compostos; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica e análise
combinatória. Conjuntos numéricos, racionais, reais e complexos: operações e propriedades.
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de três
simples e composta, sistemas de medidas. Noções e cálculo de áreas e volumes. Juros simples e
composto, equações, raciocínio lógico; Geometria analítica: Coordenadas cartesianas no plano;
Distância entre dois pontos; Ponto médio de um segmento; Equação da reta; Paralelismo;
Perpendicularismo; Coordenadas cartesianas no espaço; Determinação de um ponto no R³;
Figura no espaço; Ângulo entre duas retas; Circunferência; Cônicas; Geometria plana; Área de
figuras planas; Volume; Circunferência e círculos; Triângulos; Razões e proporções; Números
proporcionais; Divisão proporcional; Grandezas proporcionais; Estatística; Porcentagem;
Regras de sociedade; Medidas de tendência central; Medidas de dispersão; Notação científica;
Funções; Função linear; Função quadrática; Função exponencial e logarítmica; Funções
periódicas; Relações trigonométricas; Números Reais; Valor médio; Medidas de comprimento,
superfície e volume; Potências; Cálculos com números aproximados; Leis algébricas; Calculo
diferencial e integral; Limite; Derivada; Integral; Álgebra vetorial; Vetores; Operações com
vetores; Espaço vetorial; Grandezas escalares e vetoriais; Vetores no R² e R³; Espaço vetorial;
Matemática financeira; Juro simples; Juro composto; Desconto simples d; Desconto composto;
Amortização; Anuidades antecipadas; Operações de compra e venda; Números complexos;
Conceito; Operações com números complexos; Multiplicação de números complexos;
Complexos conjugados; Forma trigonométrica de um número complexo; Potência de um
número complexo; Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da Especialidade
(Currículo Básico).

CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO/INCOMPLETO
ESTADO DE SANTA CATARINA e Municípios (BRUNÓPOLIS - SC, Limites, Aspectos
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais).
ATUALIDADES: Atualidades em nível local (aspectos gerais do Município de
BRUNÓPOLIS), regional, estadual.

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
ESTADO DE SANTA CATARINA e Municípios (BRUNÓPOLIS - SC, Limites, Aspectos
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais).
BRASIL: Ministros e ministérios, Símbolos nacionais, Aspectos históricos, geográficos,
políticos, administrativos, econômicos, sociais.
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ATUALIDADES: Atualidades em nível local (aspectos gerais do Município de BRUNÓPOLIS
–SC), regional, estadual, nacional e mundial, História e Geografia do Brasil;

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
ESTADO DE SANTA CATARINA e Municípios (BRUNÓPOLIS - SC, Limites, Aspectos
históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais).
BRASIL: Ministros e ministérios, Símbolos nacionais, Aspectos históricos, geográficos,
políticos, administrativos, econômicos, sociais.
ATUALIDADES: Atualidades em nível local (aspectos gerais do Município de BRUNÓPOLIS
– SC), regional, estadual, nacional e mundial, História e Geografia do Brasil; grau de
conhecimentos e formação exigido para o cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL
Conhecimentos básicos da legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta
da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional (inclusive municipal), aplicável à
educação; conhecimentos inerentes às áreas de habilitação específica; planejamento
educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do
rendimento para a progressão escolar do educando; Parâmetros Curriculares Nacionais; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – nº 9394/96; Teoria do desenvolvimento
psicológico do ser humano e suas implicações educacionais; Desenvolvimento físico e
psicomotor na primeira infância; A concepção genética cognitiva da aprendizagem;
Metodologias de ensino; A construção do conhecimento e a mediação pedagógica; O atual
Sistema Educacional Brasileiro – Níveis e Modalidades de Ensino; Abordagens curriculares;
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do
serviço público e de servidores Públicos municipais; Educação/sociedade e prática escolar.
Tendências pedagógicas na prática escolar. Didática e prática histórico-social. A didática na
formação do professor. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as
tendências pedagógicas. Processo ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno.
Compromisso social e ético do professor. Componentes do processo de ensino: objetivos;
conteúdos; métodos, técnicas e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas.
Planejamento escolar - planos: da escola, de ensino e de aula. Legislação e Diretrizes da
Educação Nacional e afins. Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório vocabular;
A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à criança pré-escolar provinda de
ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; A
educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Situações estimuladoras na área do
pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o processo de formação
de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação Infantil - importância;
Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de
aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; A criança e o
número; Avaliação; Planejamento; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A
importância do lúdico na aprendizagem. Reflexões sobre alfabetização; Concepções de
linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem - Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem
(Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A
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interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela
criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do
conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva
interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em transformação;
Planejamento e Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da
Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como minimizador da violência - As
diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem;
Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola; Planejamento de
Projetos Didáticos. Aspectos Filosóficos da Educação: o pensamento pedagógico moderno:
iluminista, positivista, socialista, escolanovista, fenomenológico-existencialista, antiautoritário,
crítico. Tendências atuais: liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro:
correntes e tendências na prática escolar. Aspectos Sociológicos da Educação: as bases
sociológicas da Educação, a Educação como processo social, as instituições sociais básicas,
educação para o controle e para a transformação social, cultura e organização social,
desigualdades sociais, a relação escola / família / comunidade. Educação e Sociedade no Brasil.
Aspectos Psicológicos da Educação: a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes
abordagens, a relação pensamento / linguagem – a formação de conceitos, função simbólica, o
papel da brincadeira no desenvolvimento, o processo de alfabetização. Aspectos do Cotidiano
Escolar: a avaliação como processo, o fracasso na alfabetização; a relação professor / aluno; a
democratização da escola: participação, autonomia e autogestão; os direitos da criança e do
adolescente; a sala de aula e sua pluralidade. Diretrizes, Parâmetros, Medidas e Dispositivos
Legais para a Educação – A LDB atual, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, as Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental e para a Educação Infantil. Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso de
Graduação em Pedagogia (Currículo Básico).

PSICÓLOGO:
A Ética profissional na formação do Psicólogo. Saúde mental no Brasil. Atuação do psicólogo
na comunidade. Entrevista psicológica. Processo saúde-doença: grupo operativo. Aspectos
gerais da infância e da família. Possibilidades de prevenção em droga. Visão comportamentalista
dos processos psicológicos de aprendizagem e emoção. Movimento dos testes psicológicos. O
grupo nas instituições. Psicoterapia e psicanálise. Psicoterapia comportamental e cognitiva.
Psicologia da Educação e na Escola. Psicologia na Saúde e Comunidade; Trabalhadores da
Saúde mental. Desenvolvimento Humano: Teoria Psicossexual de Freud, Teoria Psicossocial de
Erikson, Teoria de Estágios Cognitivos de Piaget, Teoria Sociocultural de Vygotsky.
Representações sociais dos professores sobre Desenvolvimento Humano. Família: Imagens e
Dialética. Transtornos de Personalidade. Dependência Química. Gravidez e Maternidade na
Adolescência. Distúrbios de Nutrição e de Alimentação na Adolescência.

FISIOTERAPEUTA:
Osteologia, Miologia e Articulações; Neuroanatomia: Anatomia do tronco encefálico, Anatomia
do telencéfalo, Anatomia da medula espinhal, Vascularização do SNC; Cinesiologia: Fisiologia
e neurofisiologia muscular, Estrutura do músculo esquelético, Excitação do nervo e das fibras
musculares esqueléticas, Fontes de energia para contração muscular, Tipos de fibras musculares,
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Unidade motora, Fibras nervosas, Receptores tendinosos, musculares e articulares, Controle
motor, componentes segmentares e supra-segmentares, Tipo de contração muscular; Avaliação
fisioterápica: Exame de membros superiores, inferiores e coluna vertebral, Exame da marcha,
Teste muscular, Exame sensitivo motor e reflexos; Patologias ortopédicas: Patologias ósseas
gerais, Raquitismo, Enfermidade Paget, Osteoporose, Osteomalácea, Artroses, Infecções
piógenas: agudas e crônicas, Tuberculose óssea e articular, Lesões traumáticas de membros
superiores, inferiores, coluna vertebral, nervos periféricos e ligamentares; Patologias
reumáticas: Artrite reumatóide, Espondilite anquilosante, Enfermidades pararreumáticas,
Patologias neurológicas, Patologias neurológicas dos nervos periféricos, Patologias traumáticas
e degenerativas da medula espinhal, Síndromes parquinsonianas, Acidentes vasculares
cerebrais, Traumatismo craniano, Patologia s musculares; Reabilitação em hemofilia;
Reabilitação do Amputado; Próteses e órteses; Eletroterapia; Termoterapia; Hidroterapia;
Radiações. Ética profissional; Todo Conteúdo Programático do Curso de Fisioterapeuta.
(Currículo Básico)

ASSISTENTE SOCIAL:
Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente. Atendimento ao
público. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. Comunicação:
emissor e
receptor, canais de comunicação, mensagens,
códigos, interpretações,
ruídos
na
comunicação. Noções de redação oficial. Ofício, carta, memorando, e-mail. Operação de
equipamento de escritório(telefone, copiadora, fac-símile e impressora de computador).
Organização do trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e
utilização de material de escritório; de consumo e permanente. O protocolo: recepção,
classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e importância, processos,
tramitação. Noções de Arquivo.

INSTRUTOR PROFISSIONAL:
Conhecimentos básicos da legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta
da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional (inclusive municipal), aplicável à
educação; conhecimentos inerentes às áreas de habilitação específica; planejamento
educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do
rendimento para a progressão escolar do educando; Parâmetros Curriculares Nacionais; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – nº 9394/96; Teoria do desenvolvimento
psicológico do ser humano e suas implicações educacionais; Desenvolvimento físico e
psicomotor na primeira infância; A concepção genética cognitiva da aprendizagem;
Metodologias de ensino; A construção do conhecimento e a mediação pedagógica; O atual
Sistema Educacional Brasileiro – Níveis e Modalidades de Ensino; Abordagens curriculares;
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do
serviço público e de servidores Públicos municipais; Educação/sociedade e prática escolar.
Tendências pedagógicas na prática escolar. Didática e prática histórico-social. A didática na
formação do professor. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as
tendências pedagógicas. Processo ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno.
Compromisso social e ético do professor. Componentes do processo de ensino: objetivos;
conteúdos; métodos, técnicas e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas.
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Planejamento escolar - planos: da escola, de ensino e de aula. Legislação e Diretrizes da
Educação Nacional e afins. Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório vocabular;
A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à criança pré-escolar provinda de
ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; A
educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Situações estimuladoras na área do
pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o processo de formação
de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação Infantil - importância;
Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de
aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; A criança e o
número; Avaliação; Planejamento; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A
importância do lúdico na aprendizagem. Reflexões sobre alfabetização; Concepções de
linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem - Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem
(Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A
interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela
criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do
conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva
interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em transformação;
Planejamento e Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da
Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como minimizador da violência - As
diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem;
Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola; Planejamento de
Projetos Didáticos. Aspectos Filosóficos da Educação: o pensamento pedagógico moderno:
iluminista, positivista, socialista, escolanovista, fenomenológico-existencialista, antiautoritário,
crítico. Tendências atuais:liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro:
correntes e tendências na prática escolar. Aspectos Sociológicos da Educação: as bases
sociológicas da Educação, a Educação como processo social, as instituições sociais básicas,
educação para o controle e para a transformação social, cultura e organização social,
desigualdades sociais, a relação escola / família / comunidade. Educação e Sociedade no Brasil.
Aspectos Psicológicos da Educação: a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes
abordagens, a relação pensamento / linguagem – a formação de conceitos, função simbólica, o
papel da brincadeira no desenvolvimento, o processo de alfabetização. Aspectos do Cotidiano
Escolar: a avaliação como processo, o fracasso na alfabetização; a relação professor / aluno; a
democratização da escola: participação, autonomia e autogestão; os direitos da criança e do
adolescente; a sala de aula e sua pluralidade. Diretrizes, Parâmetros, Medidas e Dispositivos
Legais para a Educação – A LDB atual, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, as Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental e para a Educação Infantil.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário. Isolamento no campo operatório.
Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias
intra-orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do
cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória. Aplicação de métodos
preventivos para controle de cáries.
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ODONTÓLOGO:
Orientação quanto: Higiene bucal, prevenção das doenças da boca, uso de métodos preventivos,
alimentação e cárie; tratamento curativo(cirúrgico restaurador) nos postos de atendimento
(consultórios odontológicos) existentes na rede municipal e nos domicílios, quando necessários;
realizar projetos na área de abrangência junto aos colégios, associações de moradores e também
campanhas de prevenção e educação; realizar levantamento epidemiológico da região para
servir de referência de estudos e trabalhos; fazer controle de pacientes indicando a necessidade
de tratamento no domicilio; prevenção educação e orientação sobre higiene bucal, escovação e
outras técnicas de trabalhos orientativos.
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ANEXO IV
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2014
Nº DA INSCRIÇÃO ________________
NOME DO CANDIDATO ______________________________________________
FOTO 3X4

____________________________________________________________________
CARGO PLEITEADO _________________________________________________
____________________________________________________________________

FILIAÇÃO:

PAI ______________________________________________________________________
MÃE_____________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/_______/__________

SEXO: (___) MASC.

(___) FEM.

ESTADO CIVIL__________________________________ Nº DE FILHOS_______
NATURAL DE: __________________________________________________________________________
RG Nº _____________________________ CPF Nº______________________________________________;
TÍTULO ELEITORAL ________________________________ ZONA __________ SEÇÃO ____________.
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________
Nº._______, BAIRRO ____________________________, CIDADE ________________________________,
ESTADO _______, CEP: __________________________, FONE: (____)_______________________
CONCORRE ÀS VAGAS COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (___) SIM; (___) NÃO.
TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL: _______________________________________________________
ESCOLARDIADE: _______________________________________________________________________
DECLARO que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo total responsabilidade pelo preenchimento
deste cadastro de inscrição, bem como, pelos dados declarados nesta ficha de inscrição, conforme cópia dos
documentos em anexo, certificando explicitamente conhecer e aceitar as normas e regulamentos estabelecidos no
Edital de Processo Seletivo n.003/2014, e todas as disposições nele contidas.
Brunópolis-SC, em ______/________/_____________.

_______________________________
Assinatura do candidato

__________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO V
MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2014 – BRUNÓPOLIS-SC
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:______________
CARGO PLEITEADO: ________________________________________________________
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)

( )

Homologação das inscrições

( )

Resultado provisório da prova escrita e
de títulos
Nº da questão:__________
Gabarito oficial:_________
Homologação do resultado do Processo Resposta Candidato:______
Seletivo

( )

(Preencher abaixo quando for recurso contra
resultado provisório da prova escrita)

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO – RAZÕES DO RECURSO
Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar, protocolar e entregar este
formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como comprovação de protocolo.

Data: ______/_______/____________

_______________________________
Assinatura do candidato

__________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO VI
RELAÇÃO DE TÍTULOS
Relação de títulos para fins de pontuação em Prova de títulos.
TÍTULO DO CURSO

INSTITUIÇÃO

HORAS
CURSADAS*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total de horas
Pontuação deferida**
* Cada hora de curso equivale a 0,002 (zero virgula zero zero dois) pontos.
** Máximo de 1,00 (um) ponto.
Data: ______/_______/____________

_______________________________
Assinatura do candidato

__________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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