Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Macieira
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021
O Prefeito Municipal de Macieira - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da
Constituição Federal mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para
Admissão de Pessoal, por tempo determinado, conforme abaixo discriminado:
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC –
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. sob a supervisão da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
nomeada nos termos do Decreto n. 2051 de 16 de setembro de 2021.
1.1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de
Reservas.
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.1.3. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais
eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E DEMAIS
VANTAGENS.
CARGO

VAGAS

Agente Comunitário de Saúde

01 + C.R.

Auxiliar Educacional

05 + C.R.

Auxiliar em Odontologia

01 + C.R.

Educador Físico

01 + C.R

Farmacêutico

01 + C.R

Fonoaudiólogo

01 + C.R

Médico Clínico Geral

01 + C.R

Médico Pediatra

01 + C.R.

Merendeira

01 + C.R

Motorista I

01 + C.R

Motorista II

04 + C.R

Nutricionista

01 + C.R

Operador
Leves

de

Máquinas

01 + C.R

C/H
SALÁRIO REQUISITO MÍNIMO
SEMANAL
Ensino Fundamental concluído, residir na área da
comunidade em que atuar, desde a data da
40
1.414,06 publicação do edital do processo seletivo público
e ter concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada.
Magistério ou estar cursando ensino superior na
20
781,65
área da educação.
Ensino Médio completo e curso específico na área
20
781,65
de capacitação profissional
Curso superior em Educação Física e registro no
40
2.885,18
Conselho.
Curso superior em Farmácia e registro no
20
1.485,14
Conselho.
Curso superior em Fonoaudiologia e registro no
10
977,04
Conselho.
Curso superior em Medicina e registro no
40
21.866,58
Conselho.
Curso superior em Medicina, título de especialista
10
3.580,81
na área de Pediatria e registro no Conselho.
40
1.172,46 Alfabetizado
Alfabetizado e possuir CNH, no mínimo, categoria
40
1.719,63
B.
Alfabetizado, possuir CNH, no mínimo, categoria D
40
1.797,80
e possuir Curso de Formação de Condutor Escolar.
Curso superior em Nutrição e registro no
40
2.970,28
Conselho.
Alfabetizado e possuir curso profissionalizante,
habilidade Profissional e Experiência, para
40
1.361,95
operador com trator de pneu e CNH, no mínimo,
categoria C.
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Operador
Pesadas

de

Máquinas

Alfabetizado, possuir habilidade profissional e
curso técnico específico, para operador de rolo
1.875,97 compactador, pá carregadeira, trator de esteira,
escavadeira hidráulica, retro-escavadeira e
motoniveladora e CNH, no mínimo, categoria D.
Licenciatura plena concluída em Ciências
1.076,78
Biológicas
Licenciatura plena concluída em Educação Física
1.435,71

01 + C.R

40

01 + CR

15

01 + CR

20

01 + CR

10

717,85

Professor Habilitado – Inglês

01 + CR

30

2.153,56

Professor Habilitado – Inglês

01 + CR

20

01 + CR

10

03 + CR

20

CR

15

646,06

CR

20

861,42

CR

10

430,71

CR

30

1.292,13

CR

20

861,42

CR

10

430,71

CR

20

861,42

Psicólogo

01 + C.R

40

2.970,28

Recepcionista

01 + C.R

40

1.513,25

01 + C.R

40

1.328,80

Técnico em Enfermagem

01 + C.R

40

2.553,65

Veterinário

01 + C.R

40

Professor
Habilitado
Ciências
Professor
Habilitado
Educação Física
Professor
Habilitado
Filosofia

Professor
Habilitado
Italiano
Professor
Habilitado
Pedagogia
Professor Não Habilitado
Ciências
Professor Não Habilitado
Educação Física
Professor Não Habilitado
Filosofia
Professor Não Habilitado
Inglês
Professor Não Habilitado
Inglês
Professor Não Habilitado
Italiano
Professor Não Habilitado
Pedagogia

Serviços de
Lubrificação

Lavação

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

e

Licenciatura plena concluída em Filosofia

Licenciatura plena concluída em Letras/Língua
Inglesa
Licenciatura plena concluída em Letras/Língua
1.435,71
Inglesa
Licenciatura plena concluída em Letras/Língua
717,85
Italiana.
Licenciatura plena concluída em Pedagogia
1.435,71
Cursando Licenciatura plena concluída em
Ciências Biológicas
Licenciatura plena concluída em Educação Física
Licenciatura plena concluída em Filosofia
Cursando Licenciatura plena concluída
Letras/Língua Inglesa
Cursando Licenciatura plena concluída
Letras/Língua Inglesa
Cursando Licenciatura plena concluída
Letras/Língua Italiana.
Cursando Licenciatura plena concluída
Pedagogia
Curso superior em Psicologia e registro
Conselho.
Ensino médio concluído e conhecimentos
informática Básica.
Alfabetizado

em
em
em
em
no
em

Ensino médio, curso específico e registro no
conselho
Curso superior em Veterinária e registro no
3.908,30
Conselho.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ficarão abertas:
Entre às 09 horas do dia 23 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de outubro de 2021, através
do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (Horário de Brasília).
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br,
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo Seletivo Simplificado e efetuar sua
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
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2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via
Internet e imprimir o boleto bancário;
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 22 de outubro de 2021.
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes:
ESCOLARIDADE
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM R$
Alfabetizado
30,00
Ensino médio/Cursando Curso Superior
50,00
Ensino Superior
70,00
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 22 de outubro de 2021, disponível no endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição on-line;
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor
da inscrição;
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 22 de outubro de
2021, não serão aceitas;
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições via
Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome, sobrenome e CPF corretamente e indicar o cargo para o
qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida.
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição.
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais
_reqüência_s_ de erros de preenchimento daquele documento.
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, é recomendável ao candidato observar atentamente as
informações sobre a aplicação das provas.
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do
candidato.
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.
2.2.13. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, comparecer ao
local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja coincidência do dia e
do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções.
2.2.14. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: pagamento realizado
em duplicidade, a maior, fora do prazo ou anulação do Processo Seletivo Simplificado.
2.2.15. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
2.3 – O candidato aprovado ou classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital só poderá ser
admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências:
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição
Federal.
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão
da Justiça Eleitoral.
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo
masculino.
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.
2.3.6. Apresentar Exame Médico Admissional, acompanhado de exames complementares, conforme a natureza do
cargo, em que ateste a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.
2.3.8. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, apresentando certidão
negativa de antecedentes criminais, dos últimos cinco anos, expedida pelo Foro da Justiça Estadual do local de sua
residência;
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2.3.9. Não receber proventos de aposentadoria conforme teor do Artigo 37, Parágrafo 10 da Constituição Federal,
com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nem estar com idade de
aposentadoria compulsória;
2.3.10. Apresentar declaração de bens;
2.3.11. No ato da contratação, o candidato não poderá estar incompatibilizado para contratação em nova função
pública, mesmo que esteja afastado em licença sem vencimento, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação de
cargos prevista na Constituição Federal;
2.3.12. Possuir documento oficial de identidade reconhecido em território nacional;
2.3.13. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
2.3.14. Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso. Se separado judicialmente, certidão com averbação
da separação ou divórcio;
2.3.15. Cartão de cadastramento PIS/PASEP (se tiver);
2.3.16. Título Eleitoral com certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição ou
justificativa;
2.3.17. Carteira de Habilitação compatível se for o caso;
2.3.18. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2.3.19. Uma foto 3x4 (recente e colorida);
2.3.20. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos solteiros ou estudantes (se tiver);
2.3.21. Carteira de vacinação dos filhos com idade entre 01 (um) e 05 (cinco) anos;
2.3.22. Comprovante de residência atualizado;
2.3.23. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em
vigor;
2.3.24. Não serão aceitos, no ato da atribuição e contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As
cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou se estiverem autenticados por órgão
competente com fé pública.
3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008, poderão solicitar
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 23 e 24 de setembro de 2021, através do
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo II deste Edital) que será disponibilizada no site
www.klcconcursos.com.br. Essa ficha impressa, preenchida e assinada deverá ser enviada via e-mail
klcconsultoria@gmail.com. até as 23h59min do dia 24 de setembro de 2021.
3.1.1. Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
I – estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto
no 6.135, de 26 de junho de 2007; e
II – for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.
3.1.2. O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:
I – indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e
II – declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do item 3.1.1.
3.1.3. A não apresentação dos documentos de que tratam os incisos I e II do item 3.1.2 ou a apresentação dos
documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.
3.1.4. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado no dia 30 de setembro de 2021, pelo site www.klcconcursos.com.br.
3.1.5. Os candidatos com isenção concedida, deverão fazer sua inscrição. Os candidatos que tiverem indeferida sua
solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo
estipulado.
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4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD
4.1. As Pessoas com Deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do
artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo Simplificado,
desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras.
4.1.1. Consideram-se PCD aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº
3.298/99.
4.1.2. Fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada
cargo.
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas
para pessoas com necessidades especiais;
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o numero
de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente.
4.1.3. As Pessoas com Deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo Simplificado 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 a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no
artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de
inscrição especial.
4.1.4. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via
email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 21 de outubro de 2021, os seguintes documentos:
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar
previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo;
4.1.5. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão encaminhar a
solicitação de “condição especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia 21 de outubro de 2021,
devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual
é portador.
4.1.6. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PCD dos candidatos que não encaminharem dentro do
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
4.1.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente
a corpo 24.
4.1.8. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como
não PCD e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
4.1.9. O candidato PCD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.
4.1.10. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em duas listas, contendo a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PCD, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. Será divulgado no dia 29 de outubro de 2021 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições
homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefeitura Municipal
de Macieira – SC e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo
Simplificado www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de
prova.
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6. DAS PROVAS
6.1 – O Processo Seletivo será de provas escritas objetivas, práticas e títulos.
6.1.1 – A duração da prova escrita objetiva será de até 3 horas (três horas), já incluída o tempo para preenchimento
da folha de respostas.
6.1.2 – O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade – RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
6.1.3 – As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha,
com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C, e D). Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na
prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.
6.1.4 – Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
6.1.5 – Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular ou qualquer material que não seja o estritamente
necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do
fiscal de sala até o término da prova.
6.1.6 – O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos
especificados acima será automaticamente eliminado do concurso.
6.1.7 – É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais em
serviço.
6.1.8 – Será, também, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que incorrer nas seguintes situações:
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores,
auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter
vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais
orientações expedidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado.
6.1.9 – As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de
Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas
a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta.
6.1.10 – A Folha de Respostas, cujo preenchimento e de responsabilidade do candidato, e o unico documento valido
para a correçao e devera ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
6.1.11 – Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que
contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta.
6.1.12 – Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato.
6.1.13 – Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;
6.1.14 – O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto
para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de
respostas.
6.1.15. Em razão da pandemia do COVID-19 deverão ser adotadas as seguintes medidas no dia de aplicação da Prova
Escrita:
- 02 Profissionais da Saúde – entrada das Unidades Escolares aferindo temperatura.
- Álcool Gel – entrada e em todas as salas para os candidatos e aplicadores.
- A lotação das salas será amplamente reduzida em até 35% da capacidade máxima.
- Uso obrigatório da máscara nas intermediações e no interior do local de realização das provas.
- Banheiros equipados com sabonete líquido, papel toalha e álcool gel.
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- Distanciamento demarcado.
- Cada candidato deverá levar seu material (caneta, lápis, borracha), pois não será emprestado.
- Se o candidato apresentar temperatura acima de 37,5º não poderá realizar o Processo Seletivo, sendo
automaticamente eliminado.
7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
7.1. Para os cargos de Educador Físico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra,
Nutricionista, Professor, Psicólogo e Veterinário a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter
eliminatório e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

Nº de questões
12
02
06

Valor de cada questão
5,0
5,0
5,0

Valor total
60,0 pontos
10,0 pontos
30,0 pontos

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos pelo candidato nas duas provas (prova escrita
objetiva e prova de títulos).
7.2. Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Odontologia, Auxiliar Educacional, Professor
(Não Habilitado) e Técnico em Enfermagem a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter
eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0
(cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

Nº de questões
12
02
06

Valor de cada questão
5,0
5,0
5,0

Valor total
60,0 pontos
10,0 pontos
30,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
7.3. Para os cargos de Motorista I, Motorista II, Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas a
avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva
será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro
abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05

Valor de cada questão
5,0
5,0
5,0

Valor total
25,0 pontos
50,0 pontos
25,0 pontos

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos pelo candidato nas duas provas (prova escrita
objetiva e prova prática).
7.4. Para os cargos de Merendeira e Serviços de Lavação e Lubrificação, a avaliação constará de prova escrita
objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala
de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05

Valor de cada questão
5,0
5,0
5,0
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A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
7.5. Para o cargo de Recepcionista a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova
escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos,
conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Informática
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05

Valor de cada questão
5,0
5,0
5,0

Valor total
25,0 pontos
50,0 pontos
25,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E DA PROVA PRÁTICA
8.1. A Prova Escrita Objetiva (período da manhã/período da tarde) e a Prova Prática (período da tarde) está prevista
para o dia 14 de novembro de 2021, sendo que o local e horário de realização serão divulgados quando da
publicação do Edital de Homologação das Inscrições, previsto para o dia 29 de outubro de 2021.
8.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos ou ainda da situação da pandemia
(COVID19) a data e os horários previstos no item 8.1. poderão ser alterados
9. DA PROVA DE TÍTULOS
9.1. Os documentos relativos aos Títulos para os cargos de Educador Físico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo,
Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Nutricionista, Professor, Psicólogo e Veterinário, deverão ser entregue,
EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da prova escrita objetiva, ao fiscal da sala de prova.
9.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título
não será eliminado do Concurso Público.
9.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE PRÓPRIO LACRADO,
contendo na sua parte externa o nome do candidato, cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do
documento de identidade, devendo os referidos documentos ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA
AUTENTICADA EM CARTÓRIO.
9.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.
9.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo
com os itens 9.3. e 9.3.1. deste Edital.
9.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de
conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo
histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição
reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da
instituição e do responsável pela expedição do documento.
9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
9.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos.
9.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.
9.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos.
9.9. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.
9.10. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo
pontuado o de maior grau.
9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.
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9.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da
documentação do Processo Seletivo Público.
9.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:
TÍTULOS

VALOR UNITÁRIO /
VALOR MÁXIMO

a) Doutorado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.

10,0 / 10,0

b) Mestrado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.

7,0 / 7,0

c) Pós-Graduação Latu Sensu (especialização)
relacionada à área do cargo pretendido, com
carga horária mínima de 360 horas, concluída
até a data de apresentação dos títulos.

5,0 / 5,0

COMPROVANTE
Cópia
autenticada
do
diploma,
expedido por instituição oficial de
ensino, devidamente validado pelo
Ministério da Educação (MEC) ou
declaração de conclusão de curso,
acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.
Cópia
autenticada
do
diploma,
expedido por instituição oficial de
ensino, devidamente validado pelo
Ministério da Educação (MEC) ou
declaração de conclusão de curso,
acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

10. DA PROVA PRÁTICA
10.1. A prova prática está prevista para o dia 14 de novembro de 2021 no período da tarde.
10.4. Para os cargos de Motorista I e Motorista II a prova prática constará em dirigir o veículo de forma adequada,
partindo do local em que se encontram, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si,
para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma
adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu
local de origem.
10.4.1. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser determinado no
dia da prova, com duração máxima de até 06 (seis minutos), onde será avaliado o comportamento do candidato com
relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o desempenho na
condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade
desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras
situações durante a realização do exame.
10.4.2. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a
seguir:
CATEGORIA DA FALTA
Falta Grave
Falta Média
Falta Leve

PONTOS A SEREM DESCONTADOS
7,0
5,0
3,0

Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 19 da
Resolução 168/2004-CONTRAN.
10.4.3. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista no inciso I,
artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
10.4.4. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação
conforme abaixo especificado, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática,
sem a qual não poderá realizar a prova:
a) Motorista I – no mínimo, CNH categoria “B”.
b) Motorista II – no mínimo, CNH categoria “D”.
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10.4.4.1. Quanto à validade da CNH do candidato, será observada a previsão do art. 10 c.c. Anexo II da Resolução
805/2020-CONTRAN, que estabeleceu cronograma de renovação para as CNHs vencidas de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2020.
10.4.5. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que
não seja a carteira de habilitação.
10.4.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
10.4.7. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o veículo em, no máximo, 01 (um) minuto, será
automaticamente eliminado do Processo Seletivo, desde que não seja por defeito do veículo disponibilizado para a
realização da referida Prova.
10.5. Para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas, a prova
prática constará em ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e dirigir até local determinado e
executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, com
duração máxima de 08 (oito) minutos.
10.5.1. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação
conforme abaixo especificado, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática,
sem a qual não poderá realizar a prova:
a) Operador de Máquinas Leves – no mínimo, CNH categoria “C”.
b) Operador de Máquinas Médias e Pesadas – no mínimo, CNH categoria “C”.
10.5.1.1. Quanto à validade da CNH do candidato, será observada a previsão do art. 10 c.c. Anexo II da Resolução
805/2020-CONTRAN, que estabeleceu cronograma de renovação para as CNHs vencidas de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2020.
10.5.6. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que
não seja a carteira de habilitação.
10.5.7. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
10.5.8. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o veículo em, no máximo, 01 (um) minuto, será
automaticamente eliminado do Processo Seletivo, desde que não seja por defeito do veículo disponibilizado para a
realização da referida Prova.
10.5.9. Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos.
10.6. As Provas Práticas terão caráter eliminatório e serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos,
devendo o candidato obter 50,0 (_reqüênci) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
10.7. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob
nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao
candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
10.8. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais
como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais,
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo
com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.
11. DAS NORMAS
11.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Especial do
Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros
para resguardar a execução individual e correta das provas.
11.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o
fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários.
11.3. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo
Seletivo.
11.3.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da
criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
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11.4. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A exclusivo critério
da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que
não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.
11.5. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer
aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais
aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas.
11.6. Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.
11.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua
ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, será fator de preferência o seguinte:
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;
13. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
13.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da
referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Macieira– SC, publicado
no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do
Processo Seletivo www.klcconcursos.com.br.
14. DOS RECURSOS
14.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia, contado do primeiro dia subseqüente à data de publicação do
objeto de recurso contra:
a) Inscrições indeferidas;
b) Gabarito Preliminar;
c) Resultado Preliminar das Provas, desde que se refira a erro de cálculo das notas.
14.2.
O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes especificações:
a) nome do candidato;
b) número de inscrição;
c) número do documento de identidade;
d) cargo para o qual se inscreveu;
e) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;
f) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para
cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da
prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.
14.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
14.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.
14.6. O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.
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15. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
15.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter eliminatório.
15.1.1. Será considerado aprovado/classificado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 50,0 (_reqüênci) pontos.
15.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 30,0 (trinta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Processo Seletivo Público.
15.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
15.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte
integrante deste Edital.
16. DO RESULTADO PRELIMINAR
16.1. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro de 2021, a partir das
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Macieira– SC, publicado no órgão de imprensa oficial
do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo
www.klcconcursos.com.br.
17. DO RESULTADO FINAL
17.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 03 de dezembro de 2021, a partir das 17h00min,
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Macieira – SC, publicado no órgão de imprensa oficial do
município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo
www.klcconcursos.com.br.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
18.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição,
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
18.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras
publicações referentes ao Processo Seletivo.
18.4 – Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas de
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
18.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após
o resultado final.
18.6. A validade do presente Processo Seletivo será de “1” (um) ano, contados da homologação final dos resultados,
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Macieira– SC.
18.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação,
não gerando o fato de classificado, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados
conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal.
18.8. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou aqueles
que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o
parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o
candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
18.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e apresentação de
documentos legais que lhe forem exigidos.
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18.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura
Municipal de Macieira– SC, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado.
18.11. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Macieira – SP, 20 de setembro de 2021.
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR / MÉDIO
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia – ortografia – acentuação gráfica – estrutura
e formação de palavras – verbos: tempo, modo, cargo – substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero,
número e grau, formação e análise – artigo – adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas,
flexões – advérbios: classificação, flexão, grau – numeral: tipos e cargo – pronomes: conceito, classificação –
preposição – conjunções – interjeições – Sintaxe: frase, oração, período – pontuação – tipos de frases –
complementos verbais e nominais – vozes verbais – orações subordinadas – orações coordenadas – concordância
verbal e nominal – regência verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões –
crase – Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de
linguagem – figuras de palavra – figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.
LÍNGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação
quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras;
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância
dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.
MATEMÁTICA – MÉDIO
Números Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas
de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica –
operações; Expressões fracionárias – operações – simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade;
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada;
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e
volume.
MATEMÁTICA – ALFABETIZADO
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas,
raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta;
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.
CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas: artes, geografia, história, política, cultura, literatura, economia,
esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades, tanto na esfera nacional quanto internacional. Aspectos
Históricos e Geográficos do Estado de Santa Catarina e do município de Macieira – SC.
INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. MS-PowerPoint 2010. Correio
Eletrônico. Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Lei 8080/90; Lei 8142/90; Portaria GM/MS nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica); Atribuições do
ACS; Processo de trabalho do ACS e o desafio do trabalho em equipe; requisitos legais para o exercício da profissão
Prefeitura Municipal de Macieira – Rua José Augusto Royer – 133 – Centro – 89518-000
CNPJ 95.992.020/0001-00 – (49) 3574-2000 – prefeitura@macieira.sc.gov.br

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Macieira
de ACS; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde/Saúde da
Família. O processo saúde doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia,
alimentação, saneamento e segurança; o papel da família. Saúde da criança: Processo do pezinho; Processo da
orelhinha; Processo do olhinho; aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; caderneta de saúde;
aleitamento materno - benefícios; imunização (calendário de vacinas); Orientações alimentares. Saúde do
Adolescente: aspectos educativos; distúrbios alimentares; doenças sexualmente transmissíveis. Saúde do Adulto:
saúde do Homem; tuberculose; Hanseníase; Diabetes mellitus; Hipertensão arterial. Saúde da Mulher: triagem
neonatal; cuidados básicos com a gravidez, o parto e puerpério; planejamento familiar; climatério; prevenção do
câncer de mama e de colo uterino; imunização da gestante. Saúde do Idoso: doenças e agravos mais comuns;
cuidados básicos. Saúde Bucal: cuidados básicos. Vigilância Sanitária: Saneamento Básico: abastecimento de água;
destino dos dejetos; destino do lixo. Noções sobre Zoonoses – quais são, conceitos, como se transmite e prevenção: O
agente comunitário de saúde no controle da Dengue; O agente comunitário de saúde no controle da Febre amarela;
O agente comunitário de saúde no controle da Leptospirose; O agente comunitário de saúde no controle da
Leishmaniose; O agente comunitário de saúde no controle da Doença de Chagas. Doenças sexualmente
transmissíveis (DST) mais comuns no Brasil – quais são, conceitos, formas de contágio e de prevenção: Sífilis;
Gonorreia; Clamídia; Herpes genital; HPV. Atenção à pessoa com deficiência e ao paciente de saúde mental: papel do
agente de saúde. Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em especial a Raiva e a
Leishmaniose. Problemas clínicos mais comuns junto à população em situação de rua: problemas nos pés,
infestações, tuberculose, DST, HIV e AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, Álcool e drogas, Saúde bucal.
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
AUXILIAR EDUCACIONAL
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB
(Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental
de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na
prática educativa; Currículo escolar; Desenvolvimento infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico;
Organização do tempo e espaço físico na escola; Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; O esporte, a
criança e o adolescente. Objetivos e funções da educação infantil. Aspectos do desenvolvimento da criança (físico,
social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da creche/escola. A relação
Auxiliar de desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Informática básica: noções de Hardware e Software.
MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Esterilização, normas e rotinas, expurgos e preparo de material e desinfecção do meio. Manipulação e preparo de
materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na Clínica odontológica. Controle de infecção
cruzada e paramentação. Ergonomia: ambiente de trabalho, posições de trabalho, atendimento a quatro e a seis
mãos. Organização da clínica odontológica. Técnicas preventivas para controle da cárie e doença periodontal.
Noções de Radiologia Odontológica, Proteção radiológica e técnicas de procedimento radiográfico. Promoção de
saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, instrução
de higiene oral e educação para a saúde. Gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. Ética e legislação
profissional.. Biossegurança. Lei 8080/90 e Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
EDUCADOR FÍSICO
A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação
do indivíduo e na transformação social. Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação Física e as
outras disciplinas. Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização
de competições e aprendizagem dos principais desportos (natação, futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol,
atletismo e outros). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; jogos pré-desportivos; educação
para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no adolescente; diferenças psicofísicas entre idades;
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treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do treinamento. Informática básica: noções de
Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
FARMACÊUTICO
Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada.
Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de
medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística, recebimento, armazenamento e
distribuição de medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema de distribuição de medicamentos.
Prescrição e dispensação de medicamentos. Atenção Farmacêutica. Registros de produtos sujeitos a controle
especial. Formas farmacêuticas. Vias de administração de medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação de
medicamentos. Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e
líquidas. Formas farmacêuticas estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medicamentos genéricos. Boas práticas de dispensação de medicamentos.
Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010.
Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem.
Motricidade Orofacial. Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Fonética e Fonologia. Patologias
fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras.
Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e
linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação
da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica. Afasias, displasias,disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias,
disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Trabalho em equipe multi e
inter disciplinar. Planejamento e programas preventivos, fonoaudiologia hospitalar. Fonoterapia da Voz. Avaliação
audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. Diagnóstico diferencial precoce
entre surdez na infância e outros transtornos de desenvolvimento. Manifestações da disfunção do processamento
auditivo: comportamentais e clínicas. Audiologia Infantil. Audiologia Educacional. Código de ética profissional do
fonoaudiólogo. Lei 8080/90 e 8142/90. Ética e Legislação profissional. Informática básica: noções de Hardware e
Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
MÉDICO – CLÍNICO GERAL
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças:
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares,
respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas,
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em
Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências
Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, Linguagem de Radio,
Radiocomunicação; Manuseio de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os
tipos de traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Informática básica: noções de Hardware
e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
MÉDICO – PEDIATRA
O recém-nascido normal e patológico. Aleitamento Materno. Programa de imunização. Cuidados Primários na
Infância: Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição proteicocalórica. Anemias na infância. Doenças Diarreicas e
Terapia de Reidratação Oral. Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças no trato
genitourinário na criança. Doenças autoimunes e colagenosas na criança. Doenças infectocontagiosas mais
frequentes na criança. Parasitoses intestinais. Afecções de Vias Aéreas na Infância. Dermatoses mais frequentes na
criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na criança. Patologias cirúrgicas mais frequentes
na criança. Insuficiência Cardíaca. Choque. Ressuscitação cardiopulmonar. Parada Cardiorrespiratória: Manejo
Terapêutico; Cetoacidose diabética. Síndrome de Maus-tratos. Sinais e Sintomas mais Frequentes em Pediatria –
Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaleia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores;
Acidentes na Infância. Código de Ética Médica. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Informática
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básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica
Municipal.
NUTRICIONISTA
Nutrição Humana: Macro e micronutrientes (funções, fontes, interações, necessidades, metabolismo) para cada ciclo
da vida. (gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. Nutrição
Clínica: Avaliação Nutricional e metabolismo na prática clínica; cuidado nutricional em patologias diversas tais como
do trato digestório, patologias cardiovasculares, anemias, hipertensão, patologias endócrinometabólicas, patologias
renais, doenças neoplásicas, obesidade; Interação Drogas x Nutrientes, etc. Alimentação Coletiva: Manual de Boas
Práticas, POPs (Procedimento Operacional Padronizado), DVAs (doenças veiculadas por alimentos); Técnica
dietética: conceito, classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de
cocção; a pirâmide alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética. Planejamento e Administração de UANs
(Unidade de Alimentação e Nutrição), Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle sanitário: estudo
bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças,
frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações de
alimentos; conservação de alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares;
Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Saúde Coletiva: PNAE (Programa de Alimentação
Escolar); PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição); Epidemiologia Nutricional; Doenças Carenciais de
Magnitude no Brasil;. Ética e Legislação profissional. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR – CIÊNCIAS (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: (Base Nacional Comum Curricular), Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB
(Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. CONSERVAÇÃO E
MANEJO DOS SOLOS – origem e estrutura da Terra; rochas: origem, tipos, composição e processos de modificação;
solos: formação, fertilidade e técnicas de conservação; doenças relacionadas com o solo; combustíveis fósseis. AR
ATMOSFÉRICO – composição; relações com os seres vivos; poluição do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão
atmosférica e suas variações; ventos; noções básicas de meteorologia. ÁGUA – propriedades físicas e químicas; ciclo
da água; relações com os seres vivos; pressão na água; flutuação dos corpos; vasos comunicantes; poluição da água;
purificação da água; doenças de veiculação hídrica; tratamento de água e esgoto. ECOLOGIA – conceitos ecológicos;
ciclos biogeoquímicos; estudo das populações; sucessão ecológica; interações; cadeias, teias e pirâmides ecológicas;
relações entre os seres vivos; a vida nos ecossistemas brasileiros; reciclagem; energias alternativas; poluição e
desequilíbrio ecológico. EVOLUÇAO DOS SERES VIVOS – fósseis como evidências da evolução; Lamarck, Darwin,
neodarwinismo; mutação e seleção natural. DIVERSIDADE DE VIDA – Estudo da célula (características, propriedades
físicas e químicas; membrana, citoplasma, núcleo e organelas; atividades celulares; reprodução e desenvolvimento).
Classificação dos Seres Vivos (cinco Reinos): classificação e caracterização geral (filos, classes, ordens, famílias,
gêneros e espécies); funções vitais; adaptações ao ambientes e representantes mais característicos. Os Vírus. A
DINÂMICA DO CORPO HUMANO – origem e evolução do homem; anatomia e fisiologia humanas; doenças carenciais
e parasitárias; saúde preventiva. SEXUALIDADE – reprodução humana: características e ação hormonal, métodos
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. FUNDAMENTOS DE GENÉTICA –
Leis de Mendel; polialelia ; grupos sanguíneos; sexo e herança genética; anomalias cromossomiais; interação gênica.
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA: substâncias e suas propriedades; reações químicas; modelos atômicos: Dalton,
Thomson, Rutherford e Bohr; número atômico, número de massa; elementos químicos; isótopos, isóbaros, isótonos;
Tabela Periódica: classificação atual dos elementos, família e período; configuração eletrônica: introdução à regra do
octeto; ligação iônica, características dos compostos iônicos; ligação covalente; substâncias puras simples e
compostas; fórmulas químicas; misturas e combinações; métodos de separação de misturas; funções químicas; pH.
FUNDAMENTOS DA FÍSICA: estados físicos da matéria e mudanças de estado; força, movimentos; gravidade, massa e
peso; formas de energia e suas transformações; obtenção e transferências de energia pelos seres vivos; trabalho e
potência; máquinas simples; espelhos e lentes; calor e termodinâmica; eletricidade e magnetismo. Informática
básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. MS-PowerPoint 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Lei Orgânica Municipal.
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PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República,
LDB (Lei nº 9.394/96). Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da
aprendizagem. A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na escola, no lazer,
na formação do indivíduo e na transformação social. Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação
Física e as outras disciplinas. Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras;
organização de competições e aprendizagem dos principais desportos (natação, futebol, futsal, voleibol,
basquetebol, handebol, atletismo e outros). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; jogos prédesportivos; educação para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no adolescente; diferenças
psicofísicas entre idades; treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do treinamento.
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
PROFESSOR – FILOSOFIA (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República,
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da
aprendizagem. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Origem do pensamento filosófico: do mito
ao logos; Idealismo platônico e realismo aristotélico; Filosofia medieval: patrística, escolástica e a metafísica
dogmática. A revolução científica e o problema do conhecimento: o racionalismo cartesiano e o empirismo inglês; A
filosofia crítica de Kant: as condições de possibilidade da ciência; A dialética Hegeliana: o trabalho do pensamento e
a origem da consciência; Fenomenologia de Husserl: a rejeição do positivismo empirista; Materialismo dialético em
Marx; A crítica de Nietzsche ao pensamento científico, à religião e à metafísica; Crítica da metafísica ocidental em
Heidegger, o dasein e as ciências humanas; O pensamento da diferença: a filosofia como criação de conceitos em G.
Deleuze; Moral e Ética: fundamentos filosóficos. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010.
MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR – LÍNGUA INGLESA (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular), Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB
(Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Comprehension. Grammar aspects. Simple and compound
sentences: a. Noun clauses; b. Relative clauses; c. Clause combinations – coordinators and Subordinators. Nouns: a.
Compound nouns; b. Countable/ uncountable nouns. Articles. Conditionals. Pronouns. Adjectives. Adverbs.
Prepositions and phrasal verbs. Verbs. Word order. Vocabulary and false friends. Collocations. Pronunciation.
Pontuaction. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR – LÍNGUA ITALIANA (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República,
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da
aprendizagem. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Alfabeto, numeri, data (giorni della
settimana, mesi, anno), orar; Flessione nominale (singolare e plurale, femminile e maschile), Articoli determinativi e
indeterminativ; Indicativo presente; _reqüênc presente; Articoli partitivi; Aggettivi; Preposizioni semplici;
Indicativo: passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo; Possessivi; Pronomi diretti e indiretti; Preposizioni
semplici e articolate; Indicativo: futuro semplice, futuro anteriore; Condizionale: presente, passato; Congiuntivo:
presente, passato, imperfetto, trapassato; Imperativo; Gradi _req’aggettivo; Particella _r e particella ci; Pronomi
diretti, indiretti, doppi e combinati; Indicativo: passato remoto. Infinito passato. _reqüênc passato; Verbi
pronominali; Forma impersonale; Connettiv; _reqüên ipotetico; Discorso diretto e indireto; Espressioni idiomatiche;
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Flexão nominal e verbal; Sistema pronomina; Conectivos; Discurso direto e indireto; Sintaxe; Dinâmicas
_reqüência_s e dinâmicas sociais no italiano contemporâneo. Informática básica: noções de Hardware e Software.
MS-Word 2010. MS-Excel 2010. MS-PowerPoint 2010. Correio Eletrônico. Internet. Informática básica: noções de
Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR – PEDAGOGIA (HABILITADO – NÃO HABILITADO)
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular), Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB
(Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar
e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis.
Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da
concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e
avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno.
Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel
2010. MS-PowerPoint 2010. Correio Eletrônico. Internet. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PSICÓLOGO
Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do
grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens psicoterápicas.
Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da
Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia
Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento.
Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias.
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei
8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Lei Orgânica Municipal.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção;
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens
gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta
oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios
endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema
hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de
emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos,
hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem
relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no
período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico;
Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em
Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do
adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção
Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90.
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
VETERINÁRIO
Produção Animal: técnicas de criação, manejo reprodutivo, alimentação, nutrição e melhoramento genético de
animais domésticos. Defesa animal: diagnóstico, prevenção e controle. Clínica médica e cirúrgica: diagnósticos,
prognósticos e tratamentos de animais domésticos. Anestesia e analgesia de animais domésticos. Doenças
infectocontagiosas e parasitárias dos animais domésticos. Patologia: técnicas de eutanásia, necropsia e colheita de
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amostras biológicas para exames laboratoriais em animais domésticos. Controle micro-biológico, físicoquímico e
sanitário dos produtos alimentares de origem animal. Controle dos manipuladores de alimentos. Inspeção sanitária
em animais e estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal. Ações básicas de vigilância
ambiental em saúde. Zoonoses de interesse à saúde pública. Epidemiologia dos surtos alimentares. Informática
básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. MS-PowerPoint 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Lei Orgânica Municipal.
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ANEXO II
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nos termos do Edital do Processo Seletivo nº 001/2021, solicito a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
CARGO
PRETENDIDO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE/UF:
TELEFONE:
CPF:
RG:
CTPS / SÉRIE
DATA EXPEDIÇÃO:
E-mail:
Número do NIS
DECLARAÇÃO
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo Seletivo, que
atendo ao estabelecido no Edital do Processo Seletivo nº 001/2021 da Prefeitura Municipal de Macieira – Estado de
Santa Catarina, em especial quanto às disposições do item 3 deste Edital.
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira
responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do Processo Seletivo, em caso de fraude, omissão,
falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e
automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a minha pessoa.
Macieira/ SC, ____de______________de 2021.
__________________
Assinatura Candidato
PROTOCOLO

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Processo Seletivo
( ) Deferido
( ) Indeferido
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ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
Professor

Merendeira

Motorista I

ATRIBUIÇÕES
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais e Finais, e Educação de Jovens e
Adultos:
Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, de seus cursos, programas e
atividades; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo o projeto político-pedagógico da escola;
Zelar pela aprendizagem dos educandos; Cumprir os dias letivos, ministrar as aulas programadas e
participar integralmente de todos os períodos destinados ao planejamento, à avaliação ao
desenvolvimento profissional e demais previstas no calendário escolar. Estabelecer, com o apoio dos
demais agentes da escola, estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento escolar;
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensinoaprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação infantil e no ensino
fundamental, voltadas para planejamento, administração, supervisão e inspeção escolar: Coordenar a
elaboração e a execução do projeto político-pedagógico da escola; Realizar as tarefas administrativas
inerentes à sua área; Realizar as atividades pedagógicas definidas no projeto político-pedagógico da
escola; Velar pelo plano de trabalho de cada docente; Prover os meios de recuperação dos alunos de
menor rendimento; Promover a articulação da escola com as famílias e com a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre _reqüência e
o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução do projeto político-pedagógico da escola;
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em colaboração com os docentes e famílias;
Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados ao desenvolvimento do
Sistema Municipal de Ensino, em relação aos aspectos pedagógicos administrativos, financeiros, de
recursos humanos e de materiais; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional dos decentes; Acompanhar e supervisionar o funcionamento
da escola, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade
do ensino; Assegurar o cumprimento das dias letivos e horas-aula estabelecidas.
Descrição Sumária: Preparar refeições, organizar e supervisionar serviços de cozinha, elaborando o
preparo observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.
Principais Atribuições: Preparar a alimentação, cozinhando, servindo, supervisionando e controlando
qualitativa e quantitativamente a preparação de pratos diversos, utilizando-se de técnicas de culinária.
Utilizar técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos, bem como controlar o
prazo de validade dos mesmos. Orientar e supervisionar equipe de auxiliares quanto à preparação,
manipulação dos alimentos, higiene do ambiente e destino dos restos alimentícios. Promover a limpeza
de utensílios e equipamentos de cozinha, zelando pela higiene e conservação dos mesmos. Controlar a
quantidade e qualidade dos produtos (alimentos, bebidas, utensílios e outros), solicitando a reposição
do material e da alimentação sempre que necessário. Cumprir as determinações da Vigilância Sanitária,
e o uso de vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem como efetuar a revalidação da
carteira de saúde anualmente. Zelar pelas condições de manipulação, conservação e distribuição dos
produtos. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Descrição Sumária: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, documentos e outros. Realizar
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais.
Observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro.
Principais Atribuições: Dirigir veículos leves e utilitários, transportando pessoas e outros, conforme
solicitação, zelando pela segurança, obedecendo aos itinerários pré-estabelecidos cumprindo as
normas do Código de Trânsito Brasileiro. Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente para garantia e segurança dos passageiros,
transeuntes e de outros veículos. Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado
dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando
problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos
instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
conservação e segurança do veículo. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a
quilometragem, horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho.
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Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos.
Evitar acidentes. Cumprir escala de trabalho. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com
o veículo. Auxiliar o médico ou enfermagem em emergências. Controlar o consumo de combustível e
lubrificante, bem como prazos ou quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e segurança dos
veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção quando
necessário. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. Observar e controlar os
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de
utilização do veículo. Responsabilizar-se pelas despesas provenientes de multas ou danos causados aos
veículos do poder executivo municipal e de terceiros por eventuais acidentes, desde que seja declarado
culpado (a). Zelar pela documentação própria e do veículo. Cumprir as normas do poder executivo
municipal que digam respeito a utilização do veículo, relativamente deveres e obrigações, bem como as
demais instruções que regulam o assunto. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões. Zelar pelos
veículos sob sua guarda bem como pelo bem-estar de seu ambiente de trabalho. Executar outras
atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Descrição Sumária: Operar trator de pneus, máquinas agrícolas e pá-carregadeira, com o devido
Operador
de cuidado de manutenção preventiva e corretiva necessária ao bom funcionamento do equipamento.
Máquinas
Principais Atribuições: operar máquina agrícola; operar pá-carregadeira, acionando os comandos
Leves
hidráulicos e de tração, escavando o solo e movendo pedras, asfalto, concreto e materiais similares,
colocando-os em caminhões para serem transportados; preparar o solo para plantio; executar a
roçagem do pasto; construir pequenas barragens; atender às normas de higiene e segurança do
trabalho; vistoriar a máquina, aquecendo o motor verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível
e painel de comando; zelar pela conservação das máquinas; executar outras atividades correlatas.
Descrição Sumária: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, materiais e equipamentos,
Motorista II
documentos e outros. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e
dispositivos especiais. Observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro.
Principais Atribuições: Dirigir veículos e utilitários, transportando pessoas, materiais e outros,
conforme solicitação, zelando pela segurança, obedecendo aos itinerários pré-estabelecidos, cumprindo
as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente para garantia e segurança dos passageiros,
transeuntes e de outros veículos. Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado
dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando
problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos
instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
conservação e segurança do veículo. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a
quilometragem, horário de saída, chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho.
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos,
quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais. Evitar
acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu
acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo as
mesmas com documentos de recebimento ou entrega. Cumprir escala de trabalho. Efetuar a prestação
de contas das despesas efetuadas com o veículo. Auxiliar o médico ou enfermagem em emergências na
ambulância/serviço de urgência e emergência. Dirigir e conservar as ambulâncias da frota da
Administração Pública, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as
normas de trânsito e segurança no trabalho e as instruções recebidas para efetuar o transporte de
pacientes e resgate de pessoas nas rodovias, vias e logradouros públicos, bem como em prédios
públicos e privados. Providenciar reposição de materiais médico-hospitalares utilizados na ambulância
conforme solicitado. Controlar o consumo de combustível e lubrificante, efetuando reabastecimento e
lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou quilometragem para revisões.
Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. Zelar pela documentação própria e do
veículo. Cumprir as norma do poder executivo municipal que digam respeito a utilização do veículo,
relativamente deveres e obrigações, bem como as demais instruções que regulam o assunto.
Responsabilizar-se pelas despesas provenientes de multas ou danos causados aos veículos do poder
executivo municipal e de terceiros por eventuais acidentes, desde que seja declarado culpado (a).
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões. Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda
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bem como pelo bem-estar de seu ambiente de trabalho. Executar outras atividades compatíveis com as
atribuições do cargo.
Descrição Sumária: Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira,
Operador
de trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia.
Máquinas
Principais Atribuições: Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira,
Pesadas
trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia. Operar retro-escavadeira e
moto niveladora e demais equipamentos, manipulando comandos, nos serviços de drenagem,
terraplanagem, saneamento, pavimentação, entre outros, conforme orientação técnica e normas de
segurança. Verificar a necessidade de reparos na parte mecânica e elétrica do veículo, encaminhando-o
para a oficina quando necessário. Conduzir os veículos e/ou equipamentos até o local determinado
após o final de cada obra. Operar máquinas agrícolas, de acordo com as orientações técnicas, roçando,
arando e preparando o solo para o plantio. Verificar as condições de funcionamento do veículo, com
relação ao combustível, água, bateria, pneus e outros, solicitando as providências necessárias. Zelar
pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para normas e
procedimentos preestabelecidos. Sinalizar o local de realização das obras, conforme orientações
técnicas e de segurança. Usar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a categoria.
Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Descrição Sumária: Auxiliar na Execução dos serviços gerais de escritório, tais como separação e
Recepcionista
classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, prestação de informações,
participação na organização de arquivos e fichários e digitação de cartas e outros textos, seguindo as
normas estabelecidas, para atender as necessidades administrativas.
Principais Atribuições: Auxiliar na coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e
fichários, efetuando os cálculos e correções necessárias para registrar em mapas a fim de permitir
controles e análise dos dados coletados. Auxiliar na execução de lançamento em livros fiscais,
registrando os comprovantes para permitir o controle da documentação e consulta da fiscalização.
Digitar textos diversos, transcrevendo de originais, manuscritos ou impressos e preenchendo
formulários e fichas para atender as rotinas administrativas. Auxilia na verificação os comprovantes e
outros documentos relativos a operações de pagamento das entradas no caixa e de outras transações,
efetuando cálculos necessários para se assegurar da exatidão. Auxiliar na verificação da falta de
material de escritório e outros. Auxiliar no controle do registro ponto dos funcionários da secretaria.
Auxilia no controle e encaminha as solicitações de férias e licenças de funcionários das secretarias.
Atende a chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas. Coletar dados
diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando os cálculos e correções necessárias
para registrar em mapas a fim de permitir controles e análise dos dados coletados. Efetuar lançamento
em livros fiscais, registrando os comprovantes para permitir o controle da documentação e consulta da
fiscalização. Digitar textos diversos, transcrevendo de originais, manuscritos ou impressos e
preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas. Verificar os comprovantes e
outros documentos relativos a operações de pagamento das entradas no caixa e de outras transações,
efetuando cálculos necessários para se assegurar da exatidão. Verificar falta de material de escritório e
outros. Controlar o registro ponto dos funcionários da secretaria. Controlar e encaminhar as
solicitações de férias e licenças de funcionários das secretarias. Pode controlar as condições de
máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se necessário
sugerir a manutenção ou limpeza. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Descrição Sumária: Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes
Técnico
em da Instituição, auxiliar nas atividades de planejamento, promoção de saúde e outras atividades por ela
Enfermagem
desenvolvidas. Efetuar registros e relatórios de ocorrências e procedimentos. Trabalhar em
conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança.
Principais Atribuições: Prestar assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de
serviços técnicos de enfermagem, tratamentos, cuidados de conforto, higiene pessoal e outros. Atender
a prescrições médicas, procedendo a triagem dos pacientes, controlando sinais vitais dos mesmos,
auxiliando em consultas, realizando vacinas, bem como ministrando medicamentos, tratamentos e
outros dados aos usuários. Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em
geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção. Realizar
atividades na promoção de campanha do aleitamento materno. Auxiliar nas atividades de urgência e
emergência em atendimentos especializados, sob supervisão de profissional habilitado em ações que
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requeiram maior complexidade. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os
eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Realizar a
movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. Preparar e administrar medicações por via
oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica.
Realizar registros da assistência de enfermagem prestada ao cliente e outras ocorrências a ele
relacionadas. Auxiliar o médico nos procedimentos de pequenas cirurgias e coletar materiais para
exame laboratorial. Realizar acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais,
escolas, domicílios, sempre que necessário. Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem
como a qualidade e quantidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque,
solicitando reposição de material, realizando organização, manutenção, controle, limpeza, esterilização
de materiais, equipamentos e ambientes. Garantir a correta execução das atividades, orientando,
supervisionando e treinando o pessoal, auxiliar. Executar atividades de limpeza, desinfecção,
esterilização do material e equipamento, bem como sua conservação, preparo, armazenamento e
distribuição, comunicando ao superior eventuais problemas. Realizar controles e registros das
atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle
estatístico. Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações
sobre consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de
programas de educação para a saúde. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional,
tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se
refere aos seus outros direitos inalienáveis. Participar, conforme a política interna do poder executivo
municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis
com a formação profissional
Auxiliar
em Descrição Sumária: Desinfetar e esterilizar materiais e instrumentos. Auxiliar em ações educativas e
Odontologia
preventivas. Preparar e organizar instrumentais odontológicos. Instrumentalizar o cirurgião dentista.
Cuidar da manutenção e higiene de equipamentos e ambiente. Organizar agenda de atendimentos.
Principais Atribuições: Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Realizar procedimentos educativos e
preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação
supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental, sob supervisão do cirurgião dentista.
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. Realizar em
equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, preparar modelos em gesso, selecionar
moldeiras. Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários
para o trabalho. Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos.
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Agendar o paciente e orientá-lo
quanto ao retorno e a preservação do tratamento. Aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Adotar
medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. Organizar e separar os prontuários dos
usuários. Conduzir e acomodar os usuários na cadeira para atendimento. Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da
família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde.
Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em
saúde bucal. Participar de programa de qualificação profissional, quando convocado. Executar outras
atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Farmacêutico:
Descrição Sumária: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica.
Principais Atribuições: Planejar, coordenar, executar, acompanhar avaliar as ações da Assistência
Farmacêutica no Município. Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou
prontuário do paciente, visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos. Administrar
estoque de medicamentos, acompanhar a validade e seus remanejamentos. Auxiliar e/ou supervisionar
a aquisição e armazenamento de medicamentos, seguindo padrões e normas preestabelecidos,
controlando condições de estoque, visando manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos
usuários e/ou serviços, bem como sua qualidade. Avaliar o custo do consumo de medicamentos.
Controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária. Elaborar e promover os
instrumentos necessários, objetivando o desempenho adequado das atividades de armazenamento,
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Fonoaudiólogo:

distribuição, dispensação e controle de medicamentos pelas unidades de saúde. Realizar supervisão
técnico- administrativa em unidades de saúde do município no tocante a medicamentos e sua
utilização. Acompanhar a dispensação realizada pelos funcionários, dando a orientação necessária e
iniciar o acompanhamento do uso (farmacovigilância). Realizar procedimentos técnicos administrativo
no tocante a medicamentos a serem utilizados. Coordenar e executar programas, projetos e políticas de
assistência farmacêutica em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Farmácia visando
atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, e uso racional de medicamentos.
Realizar procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos,
entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização, permitindo o controle de uso e possibilitando
calcular a quantidade necessária de medicamentos a serem comprados no próximo período, bem como
atendendo aos dispositivos legais. Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre
medicamentos, modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha
acesso às informações pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este.
Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista de
medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à
medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento. Propiciar a plena atenção prestada aos
usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde. Realizar atendimento domiciliar terapêutico,
para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer medicação e fortalecer o vínculo do paciente
com o tratamento e com o serviço prestado pelo município. Prestar informações e orientações à
população, visando proporcionar troca de conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões
comunitárias. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar ativamente
no processo de padronização de medicamentos e orientação à divisão de licitação sobre características
técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a qualidade dos medicamentos,
dentro do orçamento previsto. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de
projetos, cursos, eventos, convênios e programas de saúde. Participar de programa de qualificação
profissional, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar outras atividades compatíveis com a
formação profissional.
Descrição Sumária: Atuar na promoção, diagnóstico, orientação e tratamento da comunicação oral,
escrita, voz, audição e funções do sistema estomatognático (sucção, mastigação, deglutição, respiração e
fala), bem como em pesquisas da área.
Principais Atribuições: Realizar diagnóstico, avaliando o desenvolvimento neuro-psico-motor,
funções do sistema estomatognático, desenvolvimento auditivo, linguagem oral, leitura/escrita, voz,
utilizando instrumentos específicos, estabelecendo um plano de treinamento ou terapêutico. Elaborar
plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes de
avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso. Desenvolver estratégias para o tratamento
dos distúrbios de linguagem oral/escrita, voz, audição e motricidade orofacial, objetivando a
reeducação neuro muscular e a reabilitação do paciente. Proporcionar a reabilitação dos portadores de
deficiência auditiva, por meio do acompanhamento dos usuários de aparelhos de amplificação sonora
e/ou próteses auditivas. Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do
processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada. Promover a reintegração dos
pacientes à família e a outros grupos sociais. Encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a
médicos especialistas, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou
instituições competentes. Realizar o acompanhamento terapêutico, através de visitas a pacientes em
hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário. Promover a melhoria e aperfeiçoamento das
equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos
processos de planejamento e avaliação. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. Colaborar com a
formação e aprimoramento de outros profissionais, orientando estágios e participando de programas
de treinamento em serviço. Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim
de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros.
Contribuir, preventiva e corretivamente, com os conhecimentos de sua área de atuação assessorando
escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à
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praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar
relatórios. Executar atividades administrativas em sua área de atuação. Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de atuação. Desenvolver programas e projetos preventivos nas áreas de
fonoaudióloga (linguagem, voz, audição, motricidade orofacial e de saúde coletiva). Desenvolver
coletivamente ações que integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho,
lazer entre outras. Promover a gestão Integrada e a participação dos usuários nas decisões. Acolher os
usuários e humanizar a atenção. Identificar em conjunto com as equipes e a comunidade, as atividades
e ações e as práticas a serem adotadas. Participar, conforme a política interna do poder executivo
municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis
com formação profissional.
Médico Clínico Descrição Sumária: Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços
Geral
de promoção à saúde das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica.
Principais Atribuições: Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos usuários, efetuando
atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção. Emitir pareceres. Prescrever medicamentos e
outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica. Prestar a plena atenção aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento
especializado, requerendo pareceres técnicos (contra- referência) e ou exames complementares,
analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de
tratamento, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de
Medicina. Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua atribuição técnica.
Manter o registro dos usuários atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento,
evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada. Emitir atestados
de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua atribuição técnica com a finalidade
de atender determinações legais. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar
troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões
comunitárias. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em
conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares
etc. Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas, palestras,
desenvolvendo pesquisas, participando de encontros, congressos e demais eventos na área, entre
outros. Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde,
supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço.
Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor
elucidação dos casos. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal,
de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com
formação profissional.
Médico
Descrição Sumária: Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços
Pediatra
de promoção à saúde das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica.
Principais Atribuições: Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos usuários, efetuando
atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção. Emitir pareceres. Prescrever medicamentos e
outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica. Prestar a plena atenção aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento
especializado, requerendo pareceres técnicos (contra- referência) e ou exames complementares,
analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de
tratamento, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de
Medicina. Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua atribuição técnica.
Manter o registro dos usuários atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento,
evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada. Emitir atestados
de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua atribuição técnica com a finalidade
de atender determinações legais. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar
troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões
comunitárias. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em
conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares
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Nutricionista:

Psicólogo

etc. Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas, palestras,
desenvolvendo pesquisas, participando de encontros, congressos e demais eventos na área, entre
outros. Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde,
supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço.
Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor
elucidação dos casos. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal,
de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com
formação profissional.
Descrição Sumária: Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades. Planejar, organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário.
Participar de programas de educação nutricional.
Principais Atribuições: Prestar assistência dietoterápica ambulatorial e em nível de consultório de
nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas.
Implementar hábitos alimentares saudáveis, aconselhando e instruindo a população, sugerindo
refeições balanceadas, com base na observação de aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo
dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos,
relacionando a patologia com a deficiência nutricional, procedente ao planejamento e elaboração de
cardápios e dietas. Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos. Acompanhar o
trabalho de pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição de refeições, recebimento dos
gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição. Zelar pela ordem e manutenção de boas
condições higiênicas, observando e analisando o ambiente interno, orientando e supervisionando os
funcionários e providenciando medidas adequadas para solucionar os problemas pertinentes, para
oferecer alimentação sadia e o aproveitamento das sobras de alimento. Prescrever suplementos
nutricionais necessários à complementação da dieta. Preparar listas de compras de produtos utilizados,
baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem servidas e no estoque existente; Zelar
pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar
deterioração e perdas. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental. Coordenar e executar programas, projetos e políticas desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios,
visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população. Integrar equipe
multiprofissional, sempre que necessário, bem como requerer junto a outros profissionais, pareceres
técnicos e ou exames complementares. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões. Preparar
informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar subsídios para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. Contribuir, preventiva e
corretivamente, com os conhecimentos de sua área de atuação assessorando escolas, ambulatórios,
consultórios e outros. Capacitar demais profissionais e equipes para a implantação dos procedimentos
de atenção nutricional, no âmbito de sua área de atuação. Elaborar relatórios e laudos técnicos e
executar atividades administrativas em sua área de atuação. Participar, conforme a política interna do
poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras
atividades compatíveis com a formação profissional.
Descrição Sumária: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional, os processos mentais e
sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de
adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar cliente durante o
processo de tratamento ou cura. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar
equipes e atividades da área e afins.
Principais Atribuições: Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos por meio de entrevistas,
observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos.
Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias.
Realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico.
Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico, bem
como os encaminhados do Conselho Tutelar. Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre
a saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas
a realidade psicossocial da clientela. Criar, coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe
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multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental,
com o objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes. Participar e acompanhar a elaboração de
programas educativos e de treinamento em saúde mental, em nível de atenção primária, em
instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, associações, instituições de menores,
penitenciárias, entidades religiosas e etc. Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das
políticas de saúde, em nível de macro e micro sistemas. Coordenar e supervisionar as atividades de
Psicologia em instituições e estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento
psicológico em suas atividades. Realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do
conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental. Atuar junto à equipe multiprofissionais no
sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do
indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e
demais instituições. Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à
instituição. Orientar e acompanhar a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam,
diretamente ou indiretamente dos atendimentos. Participar dos planejamentos e realizar atividades
culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa de
instituições. Participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na
comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento de
fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico. Realizar triagem e encaminhamentos para
recursos da comunidade, sempre que necessário. Participar da elaboração, execução e analise da
instituição, realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais,
com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal
envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. Promover e
realizar ações em recrutamento e seleção, aplicação de testes psicológicos, treinamento, descrição de
cargos, acompanhamento funcional, avaliação de Desempenho, organização de eventos, política de
plano de cargos e salários e diagnóstico organizacional. Realizar atendimento e visitas domiciliares
mediante solicitação. Elaborar pareceres, laudos e perícias psicológicas, quando solicitado pelo poder
judiciário e/ou outras instâncias. Participar, conforme a política interna da do poder executivo
municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Elaborar relatórios e outros
documentos necessários. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.
Serviços
de Descrição Sumária: Lavar e lubrificar veículos e máquinas, completando, injetando ou trocando óleos
Lavação
e ou graxas lubrificantes, utilizando equipamentos adequados.
Lubrificação
Principais Atribuições: Analisar as características do veículo a ser lavado e lubrificado para
programar a operação. Suspender o veículo a altura determinada, colocando-o sobre elevador
hidráulico ou pneumático e operando os comandos do elevador, para facilitar os trabalhos de
lubrificação. Verificar o nível e a viscosidade do óleo do cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais
reservatórios de óleo utilizando ferramentas apropriadas, para efetuar e/ou complementar a troca de
óleo. Encher de óleo lubrificante o cárter do motor, eixo do motor, eixo de motriz, caixa de velocidades
e outros elementos, obedecendo aos níveis adequados e utilizando sondas-níveis, para melhorar o
funcionamento dessas partes. Retirar e limpar os filtros que protegem os diferentes sistemas do motor.
Lubrificar distribuidor, dínamo, alternador, bomba d`água e outros acessórios do motor. Lubrificar as
dobradiças, fechaduras e outras ferragens da carroceria, injetando óleo através de engraxadeiras
especiais, para eliminar ruídos e prolongar a duração dessas peças. Lubrificar a caixa de direção, do
freio e outros elementos. Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes aplicados e quilometragem
percorrida, organizando fichas e mapas de controle, para possibilitar o calculo dos serviços prestados.
Zelar pela preservação dos equipamentos para mantê-los em perfeitas condições de uso. Lavar o
veículo e executar outras operações, como reaperto do chassi e calibragem dos pneus. Ajudar nos
serviços de reparação de defeitos encontrados. Executar outras atividades compatíveis com as
atribuições do cargo
Veterinário:
Descrição Sumária: Planejar, supervisar, coordenar, programar e promover pesquisa e/ou execução
especializada, relativas à biologia e patologia de animais, à defesa sanitária e à aplicação de medidas de
saúde pública, no tocante às zoonoses.
Principais Atribuições: Planejar e executar atividades relativas à higiene, à vigilância e ao registro de
alimentos, bebidas e embalagens, estabelecer normas e procedimentos quanto à industrialização e
comercialização, realizar a inspeção de produtos industrializados de origem animal, prevenir surtos de
doenças transmitidas por alimentos, promover a educação sanitária na comunidade. Emitir laudos e
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Educador
Físico

Auxiliar
Educacional

pareceres. Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em
conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária. Participar de equipe
multiprofissional desenvolvendo pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos
serviços. Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à
industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses,
para prevenir doenças. Acompanhar e orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de
bovinos, suínos, aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o
consumo e a industrialização, conforme normatização da legislação vigente. Realizar registros e análise
das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos. Praticar a medicina veterinária em
todas as suas modalidades. Supervisionar e coordenar a execução de programas que envolvam práticas
concernentes à defesa sanitária animal, e à aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às
doenças transmissíveis ao homem, pelos animais. Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e
nutricional a animais. Coordenar e realizar a peritagem em animais, identificando defeitos, vícios,
doenças, acidentes, bem com exames técnicos para a saúde humana, tais como doenças de origem
infecciosa e intoxicações.
Realizar o controle e a avaliação da eficácia de produtos de uso médico veterinário. Emitir laudos e
pareceres sobre assuntos de sua especialidade, fornecendo dados estatísticos. Orientar sobre o manejo
adequado para cada espécie. Garantir, como profilaxia, a adequação dos animais, bem como a higiene e
manutenção das instalações. Orientar sobre a alimentação adequada para cada espécie, bem como o
armazenamento e qualidade dos insumos. Receber e investigar denúncias relacionadas à vigilância
sanitária, emitindo laudos, acionando a vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de
assegurar a regularização das condições de higiene e saúde. Atuar na prevenção de riscos de agravos à
saúde da população, através de visitas in loco, verificando e realizando denúncias, bem como
orientando uma equipe capacitada, a fim de contribuir com a diminuição e erradicação de focos de
vetores, roedores, raiva animal entre outros. Prestar informações e orientações à população, visando
proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou
reuniões comunitárias. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.
Descrição Sumária: Programa e conduz o desenvolvimento de atividades de educação física do
município, especialmente relacionadas aos Programas instituídos pelo Governo Federal.
Principais atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular
informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando
a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem
o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e
lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal,
nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um
processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;
Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do
PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como
facilitadormonitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de
forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade;
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas
corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e
sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função, inclusive em casos de
inserções de novos programas pelos Governos Superiores.
Participar da Jornada Pedagógica do Município; Participar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; Participar de Atividades Complementares dos professores da U.E; Ajudar os professores com os
alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio); Atender as crianças em
suas necessidades básicas de higiene e alimentação, por meio de uma relação que possibilite o exercício
da autonomia pessoal; Propiciar brincadeiras e aprendizagens orientadas pelo professor; Zelar pela
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segurança e bem-estar dos alunos; Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de materiais
escolares ou de assistência aos alunos; Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais, culturais e
trabalhos curriculares complementares da U. E; Manter a equipe da direção informada sobre a conduta
dos alunos, comunicando ocorrências e eventuais enfermidades; Encaminhar os pais ou responsáveis a
direção em caso de dúvida ou qualquer informação; Eximir-se de passar orientações aos pais sem
autorização da direção; Atender as solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho
pedagógico; Comunicar a direção os acontecimentos relevantes do dia; Levar ao conhecimento da
Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorrida em sala; Na ausência do professor a sala será
administrada pelo auxiliar educacional, com o planejamento que deverá ser deixado previamente;Atuar
em serviços de Apoio Escolar em espaços como secretaria escolar, biblioteca, auxiliar de Educação
infantil, refeitórios, recreios/recreação, laboratórios, oficinas, instalações esportivas, jardins, hortas e
outros ambientes requeridos pelas diversas modalidades de ensino, em conformidade com atribuições
específicas constantes no plano político pedagógico da unidade escolar a que estiver vinculado.
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