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E D I T A L  D E  P R O C E S S O  S E L E T I V O  N º .  0 1 / 2 0 2 3  
A B E R T U R A  

                                               
A PREFEITURA DE MACIEIRA, Estado de Santa Catarina, por meio da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS 
LTDA, na forma prevista no artigo, inciso, da Constituição Federal e regida de acordo com Lei Orgânica do 
Município, Leis Municipais e demais legislações pertinentes, torna público o Edital nº. 01/2023 que dispõe sobre 
a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS visando selecionar candidatos, para 
contratação por tempo determinado, até o período máximo do ano letivo escolar de 2023. O PROCESSO 
SELETIVO será regido pelas instruções a seguir: 
 

1 – DAS FUNÇÕES 

 
1.1 – As Funções a serem providos, os requisitos mínimos, a carga horária mínima, o salário base, as vagas e a 

taxa de inscrição, são os seguintes: 

 
Função 

Vagas Carga 
horária 

semanal 

 
Salário Base 

 
Requisitos Mínimos 

Taxa de 
Inscrição 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

01 40 horais 
semanais  

R$ 2.424,00 
 

Ensino fundamental concluído, 
residir na área da comunidade 
em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
professo seletivo público e ter 
concluído, com 
aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial 
continuada 

R$ 35,00 

Auxiliar de 
Odontologia  

    CR* 40 horas 
semanais 

R$ 2.000,00 
 

Ensino Médio completo e curso 
específico na área de capacitação 
profissional. Conhecimentos em 
informática básica. 

R$ 55,00 

Auxiliar 
Educacional 

01 20 horas 
semanais 

R$ 944,50 
 

Magistério ou estar cursando 
ensino superior na área da 
educação 

R$ 55,00 

Profissional de 
Educação Física 
 

CR* 20 horas 
semanais 
 

R$ 1.944,50 
 

Bacharel em Educação Física 
e registro no Conselho 
 

R$ 75,00 

Enfermeiro 1 40 horas 
semanais 
 

R$ 5.712,00 
 

Ensino Superior em 
enfermagem e registro no 
conselho  
 

R$75,00 

Fonoaudiólogo  1 10 horas 
semanais 
 

R$ 999,52 
 

Ensino Superior em 
fonoaudiologia e registro no 
conselho  
 

R$ 75,00 

Farmacêutico  CR* 20 horas 
semanais 

R$ 1.944,50 
 

Curso Superior em farmácia e 
registro no conselho 
 

R$ 75,00 

Mecânico CR* 40 horas 
semanais 

R$ 5.664,81 Ser alfabetizado e possuir 
Curso técnico específico na 
área de tornaria mecânica, 
solda, sistema hidráulico, 
injeção eletrônica, sistema 
pneumático e ainda, curso 
técnico específico ou 
comprovação através da 
carteira profissional que possui 

R$ 35,00 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                        

 

Página 2 de 33. 

 

habilidade e experiência em 
mecânica de automóveis, 
caminhões, ambulâncias, 
combi, máquinas leves, 
médias e pesadas. 
 

Merendeira CR* 40 horas 
semanais 

R$ 1.500,00 Ser alfabetizado, Ter experiência 
e habilidade profissional  

R$ 35,00 

Médico Clínico 
Geral 

1 40 horas 
semanais 

R$ 26.436,01 Ensino Superior em Medicina 
e registro no Conselho 
 

R$ 75,00 

Motorista I CR* 40 horas 
semanais 

R$ 2.250,00 Alfabetizado e possuir CNH, 
no mínimo categoria “B” 
 

R$ 35,00 

Motorista II 01 40 horas 
semanais 

R$ 2.370,00 Alfabetizado e possuir CNH, 
no mínimo categoria “D” e 
possuir curso de formação de 
condutor escolar 
 

R$ 35,00 

Nutricionista 01 40 horas 
semanais 

R$ 3.889,00 Ensino Superior em nutrição e 
registro no conselho 
 

R$ 75,00 

Odontólogo  CR* 20 horas 
semanais 

R$ 2.856,00 Diploma de Curso Superior 
específico para a profissão, com 
registro no respectivo Conselho 
Profissional. 

R$ 75,00 

Operador de 
Máquinas Leves 

01 40 horas 
semanais 

R$ 2.000,00 Alfabetizado, possuir curso 
profissionalizante, habilidade 
profissional e experiencia, 
para operador com trator de 
pneu e CNH, no mínimo 
categoria “C” 

R$ 35,00 

Operador de 
Máquina Pesada 

01 40 horas 
semanais 

R$ 2.500,00 Alfabetizado, possuir 
habilidade profissional e curso 
técnico especifico, para 
operador de rolo compactador, 
pá carregadeira, trator de 
esteira, escavadeira hidráulica, 
retroescavadeira e 
motoniveladora e CNH, no 
mínimo categoria “D’ 

R$ 35,00 

Psicólogo 01 40 horas 
semanais  

R$ 3.889,00 Ensino Superior em psicologia 
e registro no conselho  
 

R$ 75,00 

Professor 
Habilitado - 
Pedagogia 

01  20 horas 
semanais  

R$ 1.922,82 Licenciatura Plena em 
Pedagogia  
 

R$ 75,00 

Professor Não 
Habilitado - 
Pedagogia 

CR* 20 horas 
semanais  

R$ 1.153,72 Cursando Licenciatura plena 
concluída em Pedagogia 
 

R$ 75,00 

Professor de 
Inglês- Habilitado 

01  30 horas 
semanais 

R$ 2.884,23 Licenciatura plena concluída 
em letras\ língua inglesa 

R$ 75,00 

Professor de 
Inglês- Habilitado 

01 20 horas 
semanais 

R$ 1.922,82 Licenciatura plena concluída 
em letras\ língua inglesa 

R$ 75,00 

Professor de CR* 30 horas R$ 1.730,58 Cursando Literatura plena R$ 55,00 
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CR* - CADASTRO RESERVA. Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PcD (Pessoas 
com Deficiência) em virtude do quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo 
mantido o cadastro de reserva. 

Inglês- Não 
Habilitado 

semanais concluída em Letras/ Língua 
Inglesa 

Professor de 
Inglês- Não 
Habilitado 

CR* 20 horas 
semanais 

R$ 1.153,72 Cursando licenciatura plena 
concluída em letras\ língua 
inglesa 

R$ 55,00 

Professor de 
Educação Física- 
Habilitado 

01 20 horas 
semanais 

R$ 1.922,82 Licenciatura Plena concluída 
em Educação Física 
 

R$ 55,00 

Professor de 
Educação Física- 
Não Habilitado 

CR* 20  horas 
semanais 

R$ 1.153,72 Cursando Licenciatura plena 
concluída em educação física 

R$ 55,00 

Professor de 
Ciências- 
Habilitado 

01 15 horas 
semanais 

R$ 1.442,11 Licenciatura plena concluída 
em ciências biológicas 
 

R$ 55,00 

Professor de 
Ciências- Não 
Habilitado 

CR* 15 horas 
semanais 

R$ 1.442,11 Cursando licenciatura plena 
em ciências biológicas 

R$ 55,00 

Professor de 
Filosofia- 
Habilitado 

01 10 horas 
semanais 

R$ 961,41 Licenciatura plena em filosofia  R$ 55,00 

Professor de 
Filosofia- Não 
Habilitado 

CR* 10 horas 
semanais 

R$ 576,86 Cursando Licenciatura plena 
concluída em filosofia  
 

R$ 55,00 

Professor de 
Italiano- Habilitado 

CR* 10 horas 
semanais 

R$ 961,41 Licenciatura plena concluída 
em letras\ língua italiana 

R$ 55,00 

Professor de 
Italiano- Não 
Habilitado 

CR* 10 horas 
semanais 

R$ 576,86 Cursando Licenciatura plena 
concluída em letras\ língua 
italiana 

R$ 55,00 

Recepcionista  01 40 horas 
semanais 

R$ 2.000,00 Ensino Médio completo e 
habilidade profissional. 
Conhecimento de Informática 
Básica. 

R$ 55,00 

Serviços de 
Lavação e 
Lubrificação  

CR* 40 horas 
semanais  

R$ 1.610,00 Alfabetização R$ 35,00 

Técnico em 
Enfermagem 

01 40 horas 
semanais  

R$ 2.300,00 Ensino médio curso especifico 
e registro no conselho 
 

R$ 35,00 

Auxiliar 
Administrativo  

CR* 40 horas 
semanais 

R$ 2.000,00 Ensino Médio completo e 
habilidade profissional. 
Conhecimento de Informática 
Básica. 

R$ 55,00 

Fiscal de Tributos, 
Obras e Posturas 

CR* 40 horas 
semanais 

R$ 3.500,00 Diploma de conclusão do Ensino 
Superior, Conhecimentos básicos 
de processador de textos, 
planilhas eletrônicas, internet. 
Carteira de habilitação na 
categoria B, conforme Código 
Nacional de trânsito. 

R$ 55,00 

Agente de 
Contratações 

CR* 40 horas 
semanais 

R$ 3.889,00 Diploma de Curso Superior em 
Direito, Administração, 
Contabilidade e Ecônomia.   

R$ 75,00 
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1.2 - As atribuições e funções inerentes a cada função estão detalhadas no Anexo I. 
 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será 
organizado pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda, bem como regido pelas instruções especiais 
constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal 
vigentes e pelas normas cabíveis que vierem a surgir. 

2.2 - O Processo Seletivo compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter classificatório e 
Prova de Títulos de caráter classificatório. 

2.3 - As provas serão realizadas na cidade de Macieira- SC, por definição conjunta do Município de 
Macieira/SC e a empresa organizadora, OMNI Concursos Públicos Ltda. 

2.4 - O edital completo e respectivas retificações serão publicadas no site www.omniconcursospublicos.com.br 
e Diário Oficial Eletrônico do Município de Macieira:  

2.5 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste PROCESSO SELETIVO serão, bem como no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Macieira:  e  www.omniconcursospublicos.com.br , 

2.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo e a divulgação desses documentos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 2.5. 

2.7 - Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília. 

 

3 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 - São condições para ingresso em Função Pública: 
3.1.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72. 
3.2 - São requisitos para nomeação: 
3.2.1 - Ser aprovado neste Processo Seletivo; 
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos  
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da função mediante confirmação de 
exame médico admissional; 
3.2.4 - Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino; 
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
3.2.6 - Atender as condições de escolaridade e requisitos da função; 
3.2.7-Possuir habilitação profissional para o exercício das funções, quando for o caso;  
3.2.8-Atender as condições especiais, prescritas em lei ou decreto, para determinadas funções; 
3.2.9 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
3.2.10 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite 
acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, 
do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários. 
3.2.11 - Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, empregos e 
funções, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória. 
3.3 - Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Item 1, deste Edital são essenciais para 
contratação, devendo o candidato na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos no 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Macieira/SC. No caso do não cumprimento das referidas 
exigências, o candidato perderá o direito à vaga. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 - As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições pelo 
Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 4.2. 
4.2 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico 
www.omniconcursospublicos.com.br a partir do dia 16/01/2023 as 17h até o dia 24/01/2023 as 17h00 desde 
que efetue o pagamento até o dia 24/01/2023 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço www.omniconcursospublicos.com.br. 
4.2.1 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital. 
4.2.2 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores 
divergentes. 
4.2.3 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento da rede 
bancária credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.5 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo 
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
4.2.6 - A OMNI Concursos Públicos Ltda, não se responsabiliza por inscrições via internet, não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, salvo por 
culpa exclusiva da instituição organizadora. 
4.2.7 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.omniconcursospublicos.com.br em caso de  
dúvida  para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua 
Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail 
candidato@omniconcursospublicos.com.br 
4.2.8 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão devolvidos. 
4.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória. 
4.4 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do 
prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital. 
4.5 - Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos. 
4.5.1 - Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo da data 
recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações. 
4.6 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese alguma. 
4.7 - No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a OMNI Concursos Públicos Ltda 
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição Formulário estará em posse do Coordenador da OMNI Concursos 
Públicos Ltda. 
4.8 - A inclusão de que trata o item 4.7 será realizada de forma condicional e será confirmada pela OMNI 
Concursos Públicos Ltda, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão. 
4.8.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.7, a mesma será cancelada, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
4.9 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do Processo 
Seletivo pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. 
4.10 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital. 

4.11 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e 

anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo em que se 

garantam os princípios do contraditório e ampla defesa. 

4.12 - A partir do dia 25/01/2023 o candidato deverá conferir no site www.omniconcursospublicos.com.br, se foi 
deferido seu requerimento de inscrição, o prazo para recurso referente as inscrições homologadas será no 
período de 26/01/2023 a 27/01/2023. 
4.13-Serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato que estiver inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  - Cad Único , de que trata o Decreto nº 6.135, de 
26 de junho de 2007; 
4.13.1 -OS PEDIDOS DE ISENÇÃO SERÃO ENVIADOS DE FORMA  ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO 
CANDIDATO)  NO PERIODO DE 17/01/2023 À 20/01/2023. 
4.13.2 -Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Isenção o candidato deve 
acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos utilizando o seu CPF e senha 
pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais Informações” e em 
seguida no item “Pedido de Isenção”. 
4.13.3 -Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. 
Entende-se por “digitalizados” as comprovações escaneados a partir de seu documento original, sendo 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
mailto:candidato@omniconcursospublicos.com.br
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos/
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desconsiderados documentos “fotografados” ou ainda outro meio que não permita a sua perfeita identificação. 
A digitalização deve ser em tamanho real do título, sem qualquer tipo de redução ou ampliação, sendo utilizada 
a proporção de 1 para 1. Documentos digitalizados em tamanhos diversos ao original não serão avaliados, 
sendo indeferidos e não pontuados. Da mesma forma, deve-se manter o esquema original de cores do 
documento, ou seja, sendo um documento “colorido” deve ser digitalizado mantendo o mesmo padrão de 
cores, sob pena de indeferimento, em caso de alterações. 
4.13.4- A comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  - Cad- 
Único  
a) Indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo  Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal – Cad – Único; 
c) declaração de que não possui nenhuma outra fonte de renda, prestando compromisso de que a falsa 
declaração será punida nos termos da lei penal; 
4.14 - As informações prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição, bem como toda a 
documentação apresentada são de inteira responsabilidade do candidato. 
4.15 - A declaração falsa implicará no cancelamento da inscrição e exclusão do processo seletivo, se a falsidade 

for constatada antes da homologação de seu resultado; 

4.16- Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da 

nomeação para a função; 

4.17- Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação; 

4.18 - Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

4.18.1 - Omitir informações;  

4.18.2 - Fraudar e/ou falsificar documentação;  

4.18.3 - Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 

4.18.4 - Entregar o pedido de isenção fora do prazo previsto neste Edital. 

4.19 - A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda avaliará os pedidos de isenção e publicará sua decisão no site 

www.omniconcursospublicos.com.br no dia 18 de janeiro de 2023. 

4.20 – O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDA poderá impetrar recurso 
contra o indeferimento da Isenção no período de 19/01/2023 a 20/01/2023. 
4.21 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos 
poderão participar deste Concurso Público desde que efetuem o pagamento. 
 

5– DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 

 
5.1 - Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em 
cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298/99 e 
Decreto Federal 9.508/18, observando-se a compatibilidade de condição especial do candidato com as 
atividades inerentes às atribuições da função para o qual concorre, no prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 
5.1.1 -A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser 
destinada à pessoas com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª vaga, a 3ª vaga será a 41ª vaga, a 4ª 
vaga será a 61ª vaga, e assim sucessivamente. Salvo, cumprimento de cotas de vagas para PcD, neste caso o 
número de candidatos convocados poderá ser superior a ordem de convocação citada. 
 
5.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste Edital resulte em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
5.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Processo de Seleção Simplificada 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. 
5.5 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato no período de 
16/01/2023 as 17h a 24/01/2023 as 17h especificando que deseja concorrer às vagas reservadas. 
5.6 -OS PEDIDOS DE VAGAS RESERVADAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 
SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)  

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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5.6.1 - Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Vagas Reservadas o 
candidato deve acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos utilizando o seu 
CPF e senha pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais 
Informações” e em seguida no item “PCD- Portador de Deficiência”. 
5.6.2 - Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF em 
formato que permita a sua perfeita identificação.  
5.7 - Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, sob pena de 
indeferimento: 
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do término das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo 
do número do CRM do médico responsável por sua emissão,  
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada ou leitura de 
sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação 
dentro do prazo previsto para envio da documentação.  
c) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá anexar solicitação 
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da 
prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição 
das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;  
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio 
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo. 
f) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar 
acompanhante, não realizará a prova, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de 
comprovação, certidão de nascimento ou atestado médico, dentro do prazo de envio dos documentos. 
5.8 - Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse 
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para 
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 
5.9 - Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas nesse 
sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24. 
5.10 - O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 5.7 letra “a”, e que, não 
tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente será 
considerado como “concorrendo às vagas de ampla concorrência”. 
5.11 - Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste 
Item e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem 
como poderão não ter as condições especiais atendidas. 
5.12 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Item não 
poderão interpor recurso administrativo em favor de sua condição. 
5.13 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação 
geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
5.14 - Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame médico 
oficial ou credenciado pelo Município de Macieira/SC, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício da função. Será 
eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não 
se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
5.15 - A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original 
oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 5.7 deste 
Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 
5.16 – Não caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica do Município de Macieira/ SC. 
5.17 - A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
5.18 - O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo não será devolvido. 
5.19 - Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
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readaptação ou aposentadoria por invalidez. 
 

6 – DAS PROVAS 

 
6.1 - A aplicação de provas do Processo Seletivo Edital nº. 01/2023 será constituída por: 
6.1.1 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório. 
6.1.2 - A Prova Objetiva conterá 20 (Vinte) questões, com 04 opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas 
uma opção correta, de acordo com a tabela abaixo: 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Fundamental 
Completo e Incompleto 

Língua Portuguesa 10 5,0 50 

Matemática 05 5,0 25 

Conhecimento Gerais 05 5,0 25 

TOTAL  20  100 

 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Médio 

Língua Portuguesa 10 5,0 50 

Matemática 05 5,0 25 

Conhecimento Gerais 05 5,0 25 

TOTAL  20  100 

 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Médio Técnico e 
Nível Superior 

Língua Portuguesa 05 5,0 25 

Informática 05 5,0 25 

Conhecimento Específico  10 5,0 50 

TOTAL  20  100 

 
6.1.3 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100(cem) pontos. 
6.1.3.1 - Será considerado inabilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual a zero. 
6.2 - A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para distribuição e 
orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas. 
6.3 - O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo II. 
6.4 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no momento da 
prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca examinadora.  
 

7– DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 29/01/2023 às 09h00, com exceção do cargo 
de auxiliar educacional, que será no período da tarde, as 14h00, no Município de Macieira/SC, em locais que 

serão divulgados na data de 27/01/2023, no site www.omniconcursospublicos.com.br e Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Macieira. 
7.1.1 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com antecedência, portando 
documento de identidade original, caneta transparente azul ou preta, 
7.1.2 - O candidato poderá ausentar-se do local de provas, depois de decorridos 01h (uma hora) do início das 
mesmas. 
7.1.3 - Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 
retirar-se do local simultaneamente. 
7.1.4 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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7.1.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade. 
7.1.6 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, 
mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição. 
7.1.7 - O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira 
funcional sem valor de identidade, nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou 
protocolos de entrega de documentos. 
7.1.8- Serão considerados documentos de identidade: Documento de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei 
federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
7.1.9 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro 
documento que o identifique.  Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências. 
7.1.10 - A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
7.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens 
7.1.5, 7.1.6,7.1.7 e 7.1.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
7.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado. 
7.2.2 - Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar documento de identificação exigida; 
b) Não devolver a folha de respostas assinada cedida para realização das provas; 
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 
permanência estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta;  
e) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, 
por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, durante a realização da prova. 
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados; 
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e/ou nas folhas de respostas; 
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo; 
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo; 
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes e/ou com outros candidatos; 
7.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos eletrônicos 
ligados (bip, telefone celular, relógio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). 
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, deverá estar desligado e, em caso de aparelho telefone 
celular, deixar desligado ou retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da 
presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
7.2.4 - É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda 
que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação. 
7.2.5 - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização 
de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. 
7.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados. 
7.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, 
após ter assinado a lista de presença. 
7.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas e não poderá levar o caderno 
das questões.  
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7.2.9 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará 
na eliminação automática. 
7.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 
afastamento de candidato da sala de provas.      
7.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva 
responsabilidade, não haverá segunda chamada por motivo de enfermidade que esteja acometido no dia da 
prova, e ainda será de responsabilidade o risco de transmissão de enfermidade aos demais. 
7.3.2 - Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local 
ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo 
apoio necessário. 
7.3.3 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo 
não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo. 
7.3.4 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
7.3.5 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura óptica. 
7.3.6 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta transparente de tinta azul ou preta 
para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição 
da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da 
Administração ou da organização do Processo Seletivo, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão 
consideradas ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 
7.3.7 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, nos termos do edital, deverá levar um acompanhante, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta 
condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
7.3.8 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se 
deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela 
coordenação do Processo Seletivo. 
 

8- PROVA PRÁTICA 

 
8.1– A Prova Prática será de caráter classificatório e caberá recurso. 
8.2– A Prova Prática será realizada para todos os candidatos para as funções de Motorista I e Motorista II, 
Operador de Máquina leve, operador de maquina pesada,  com inscrições homologadas, e será aplicada, na 
data de 29 de janeiro de 2023 as 13h em local e horário a ser definido e disponibilizado no site 
www.omniconcursospublicos.com.br, e avisado no dia da prova escrita. 
8.3–Não haverá 2ª (segunda) chamada para realização das provas práticas, em hipótese alguma. 
8.4 – As provas práticas serão aplicadas em 2ª fase, para todos candidatos com inscrições homologadas e 
convocados para a Prova Objetiva. 
8.4.1- Serão corrigidas somente a Prova Prática do candidato que obtiver acima de 0 ( zero ) pontos ou mais na 
Prova Objetiva. 
8.5– No dia da realização da Prova Prática os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento 
Original com Foto e Carteira Nacional de Habilitação, se for solicitado devido a exigência do cargo, no local 
indicado no Edital de Convocação para realização da prova prática. 
8.6– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
8.7– O candidato que não apresentar o documento mencionado no subitem 8.5, não poderá realizar a Prova 
Prática. 
8.8 – A Prova Prática incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades para desenvolver 
as atividades que competem ao respectivo cargo. 
8.9–Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo. 
8.10 - O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo, e será avaliado de acordo 
com planilha de critérios de avaliação: 
 
8.10.1–OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES: 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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8.10.1.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", 
dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência 
na CNH. 
8.10.1.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
8.10.1.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova 
Prática. 
8.10.1.4–A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar 
as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES  
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Tarefa – Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, 
abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e 
operação de máquina/equipamento na realização da tarefa 

5,0 
 

 

Manutenção, operação e execução dos serviços determinado 
na tarefa. 

2,5  

Tempo de Prova (realizado no tempo permitido) 2,5  

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

10 pontos 
 

20 min 
 

 
8.10.2–OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: 
8.10.2.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", 
dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência 
na CNH. 
8.10.2.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
8.10.2.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova 
Prática. 
8.10.2.4–A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar 
as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Tarefa – Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, 
abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e 
operação de máquina/equipamento na realização da tarefa 

5,0 
 

 

Manutenção, operação e execução dos serviços determinado 
na tarefa. 

2,5  

Tempo de Prova (realizado no tempo permitido) 2,5  

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

10 pontos 
 

20 min 
 

 

8.11–A pontuação da prova prática será classificatória, o candidato de obtiver 0 ponto, estará automaticamente 
eliminado deste teste seletivo, independente de seu desempenho nas demais etapas do certame. 
 

9- DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS (somente para o cargo de professor) 

 
9.1– Constituem Títulos somente os indicados na tabela a seguir, desde que devidamente comprovados e 
relacionados à área para a qual o candidato está concorrendo, limitando-se a pontuação ao máximo descrito, 
sendo que os pontos excedentes serão desconsiderados. 
9.2 – Os pontos dos Títulos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de "aprovação", somente 
para os candidatos classificados na Prova Objetiva. 
9.2.1 – O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será somado à nota obtida na Prova Objetiva. 
9.2.2 – A somatória será feita somente para os candidatos que forem habilitados na Prova Objetiva, de acordo 
com o presente Edital. 
9.2.3 – Para as funções de Professor poderão ser apresentados os seguintes títulos: 
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ITEM DE AVALIAÇÃO (SOMENTE UM TÍTULO 
POR ITEM) 

PONTOS POR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Doutorado na área da Educação 
5 (cinco) pontos - 

máximos um título 

 
10 pontos 

Mestrado 
3 (três) pontos - 

máximos um título 

Pós-Graduação Latu Sensu – carga horária 

mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos - 

máximos um título 

 

9.2.4-Somente serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel 
timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído. Em caso de 
declarações, deve constar a justificativa para a não emissão dos certificados, acompanhado do histórico de 
disciplinas e carga horária. 

9.2.5-No caso do certificado de conclusão não constar as disciplinas e carga horária, deverá ser acompanhado 
de histórico escolar emitido pela instituição de ensino. 

9.2.6-Os certificados em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução com declaração expressa 
assinada pelo tradutor responsável. 
9.2.7 – Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com a área 
da função. 
9.2.8 – Para comprovação dos títulos previstos no item 9.2.4, o comprovante deverá ser diploma ou certificado, 
ou ainda declarações e/ou atestado de conclusão do curso, expedidos pela entidade promotora, estes dois 
últimos acompanhados de histórico escolar, nos termos, também, do item 9.2.5 deste Edital. Não será 
pontuado boletim de matrícula ou histórico escolar somente ou outra forma que não a determinada neste item, 
não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida. 
9.2.9– Os diplomas de pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado devem estar devidamente 
registrados e para estes, não serão aceitos atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas 
sem histórico. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira. 
9.2.10– Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive 
tempo de serviço público ou privado, estágios ou monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, 
congressos, etc. como  
9.3 – Todos os títulos deverão ser enviados no período de inscrição de 16/01/2023 as 17h a 24/01/2023 as 
17h. Deverá providenciar os títulos exigidos no item 9.3 e anexar na opção de Prova de títulos disponível na 
Área do candidato. 
9.4 -OS TITULOS SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)  
9.4.1 -Para a apresentação eletrônica dos títulos o candidato deve acessar a “Área do Candidato” a partir do 
site www.omniconcursospublicos.com.br utilizando o seu CPF e senha pessoal. Na área do candidato deve 
localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais Informações” e em seguida no item “Prova de Títulos”. 
9.4.2-Os títulos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. Entende-se 
por “digitalizados” os títulos escaneados a partir de seu documento original, sendo desconsiderados títulos 
“fotografados” ou ainda outro meio que não permita a sua perfeita identificação. A digitalização deve ser em 
tamanho real do título, sem qualquer tipo de redução ou ampliação, sendo utilizada a proporção de 1 para 1. 
Títulos digitalizados em tamanhos diversos ao original não serão avaliados, sendo indeferidos e não 
pontuados. Da mesma forma, deve-se manter o esquema original de cores do título, ou seja, sendo um título 
“colorido” deve ser digitalizado mantendo o mesmo padrão de cores, sob pena de indeferimento, em caso de 
alterações. 
9.4.3-Serão indeferidos os títulos que não atenderem ao disposto neste item, em especial às seguintes 
ocorrências: 
a- Títulos fotografados;  
b- Títulos que em seu original são coloridos e são apresentados em preto e branco; 
c- Arquivos com margens que não existem no título físico; 
d- Arquivos que não contenham a frente e o verso do título dispostas em paginação eletrônica 1 e 2, sendo a 
página 1 para a frente do título e a página 2 para o seu verso; 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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e- Títulos digitalizados em proporção diversa à 1 para 1 (tamanho real do título), sendo indeferidos os títulos 
apresentados com compressão ou ampliação; 
f- Apresentados em arquivos diversos ao formato PDF ou com tamanhos superiores a 2 MB (dois megabytes); 
g- Arquivos de baixa resolução, que não permitam a correta identificação e avaliação do título apresentado; 
h- Títulos não compreendidos nas categorias ou fora dos prazos de realização previstos neste item de títulos; 
i- Arquivos que contenham mais de um título, sendo indeferidos todos os apresentados nesta condição; 
j- Arquivos que contenham informações divergentes entre o formulário eletrônico e o título, em relação à carga 
horária do curso, período de realização e/ou instituição promotora; 
k- Arquivos que contenham apenas a frente ou apenas o verso do título, mesmo que disposto em mais de um 
arquivo. 
9.4.4-Cada arquivo deve conter apenas um título. 
9.4.5-Títulos incompletos (somente frente ou somente verso) serão desconsiderados e não pontuados, mesmo 
que dispostos em dois arquivos. A página 1 (um) do arquivo PDF deve conter a frente do Títulos e a página 2 
(dois) o verso do Título, sendo indeferidas as apresentações que não seguirem esta ordem. 
9.4.6-Apenas o candidato tem acesso a adicionar ou remover títulos de sua inscrição, a partir da área do 
candidato, sendo aqueles apresentados dispostos em sua Área do Candidato, disponíveis para sua consulta, a 
qualquer momento. 
9.4.7-O resultado da análise de títulos, estará disponível de forma individual para cada candidato e inscrição, a 
partir da “Área do Candidato”, na data da Classificação Preliminar 
9.4.8-O recurso tem o objetivo de proporcionar ao impetrante a ampla defesa em relação à análise documental 
apresentada tempestivamente, ou seja, no período destinado à apresentação da prova de títulos, sendo de 
responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos na forma exigida pelo edital. Títulos ou 
documentos apresentados na peça recursal são considerados intempestivos e não serão analisados, sendo 
indeferidos sem análise de mérito. 
9.4.9- O candidato não poderá exceder o total de pontos estabelecido neste Edital. Caso o candidato envie 
mais títulos que o estabelecido, estes perderão direito à pontuação, cabendo aos membros da Banca 
Avaliadora da empresa OMNI Concursos Públicos julgarem o fato. 
9.4.10- Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos constantes das 
Tabelas de títulos deste Edital, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do 
mesmo, este será excluído do Processo Seletivo. 
9.4.11- No prazo de 02 (dois) dias, a contar da divulgação das Notas da Prova Objetiva e avaliação dos Títulos, 
o candidato poderá requerer à Empresa OMNI Concursos Públicos revisão da nota atribuída às provas e dos 
pontos atribuídos aos Títulos, utilizando– se para tanto a “Área do Candidato”. 
9.4.12- Entenda-se prazo de 02 (dois) dias como o primeiro dia subsequente da publicação do edital de notas e 
títulos a que se pretende recorrer. 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
10.1 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira 
Lista Geral dos candidatos classificados, e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com 
Deficiência. 
10.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 
da lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se 
subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que: 
10.2.1 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos. (Quando a função 
exigir) 
10.2.2 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português. (Quando a função exigir) 
10.2.3 - O candidato com maior idade, não alcançados pelo Estatuto do Idoso. 

10.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no site www.omniconcursospublicos.com.br e 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Macieira 
 

 
11.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados 
do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no 
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em especial em relação 

11 – DOS RECURSOS 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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quanto: 
a) Divulgação do edital de abertura. 
b) Divulgação das inscrições homologadas deferidas e indeferidas, PCD- Pessoa com Deficiência e 
Atendimentos Especiais. 
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 
d) Divulgação da classificação Preliminar após Prova Objetiva e Prova de Títulos. 
11.1.1 - Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.omniconcursospublicos.com.br realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e 
senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada 
divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis 
no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 
11.1.1.1 - Para envio de recursos referente ao Gabarito Preliminar, será permitido 01 (um) recurso para cada 
questão de prova, sendo enviado de acordo com a numeração selecionada, com argumentação e 
fundamentação referente a respectiva questão, caso não for enviado de acordo o disposto neste item, será 
indeferido conforme item 11.2. 
11.1.2 - No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a 
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou 
relativo a assunto já divulgado anteriormente. 
10.1.3 - Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos, 
sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a lista de inscrições 
homologadas. 
11.1.4 - Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese 
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do 
mesmo. 
11.2 - Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no 
Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos 
que apresentem questões e/ou funções diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os 
recursos enviados fora do período estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com 
período de recurso já encerrado, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o 
preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio 
de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 
11.3 - A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. e/ou Município de Macieira/SC não se responsabilizam por 
solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator 
externo ao site da OMNI Concursos Públicos Ltda que impossibilite o correto envio do formulário de recurso. 
11.4 - O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a 
propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. 
11.4.1 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso. 
11.4.2 - O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em cargo dos recursos interpostos, e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
11.4.3 - Na ocorrência do disposto nos itens 11.4.1 e 11.4.2, poderá haver, eventualmente, alterações da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior. 
11.4.4 - O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
11.4.5 - As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e 
senha, tendo como referência sempre o número de inscrição. 
11.5 - Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do 
certame, seja por recurso administrativo, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não 
tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas. 
11.5.1 - O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas 
determinadas no Cronograma do Processo Seletivo, até a data de homologação. Sendo que os resultados e as 
respostas dos recursos serão divulgados na internet no site www.omniconcursospublicos.com.br na “Área do 
Candidato”, e procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de 
aprovados. 
11.6 - A banca examinadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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12. DO CHAMAMENTO 

 
12.1 - A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade do Município de Macieira/SC, dentro 
do prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, no ano letivo de 2023, com base no inciso 
II, do artigo 37, da Constituição Federal. 
12.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, pois o Município de Macieira- 
SC convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário. 
12.3 - Caso o candidato convocado possua outra função pública, acumulável na forma do artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 
contemplando o horário em que exerce sua função, para fins de averiguação de compatibilidade de horários. 
12.4 - No ato da admissão os candidatos classificados deverão apresentar a seguinte documentação:  
1. Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial; 
2. Comprovação de nacionalidade brasileira; 
3. Certidão de antecedentes criminais eleitorais, quanto ao gozo dos direitos Políticos; 
4. Quitação com as obrigações militares, quando for o caso; 
5. Quitação com as obrigações eleitorais; 
6. Idade mínima de 18 anos; 
7. Declaração de bens e fontes de renda; 
8. Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção de proventos; 
9. Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme 
legislação vigente; 
10. Documentos pessoais. 
12.5 - O Prazo que o candidato terá para manifestar interesse na vaga e apresentar a documentação será de 05 
(cinco) dias uteis. 
12.6 - Caso haja necessidade, o Município de Macieira/SC poderá solicitar outros documentos complementares. 
12.7 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, 
acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as 
decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
12.8 – O regime de Contratação Temporária será baseado na CLT - Consolidação Das Leis Do Trabalho. 
12.9 - Conforme a necessidade do município o(a) contratado (o) poderá ter seu contrato prorrogado por mais um 
ano.  
12.9 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será 
desclassificado. 
12.10 - O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 
12.11 - É de responsabilidade do candidato manter e-mail e telefone atualizados para convocação a vaga. 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
13.1 - Todas as informações referentes à realização do Processo Seletivo serão fornecidas pela empresa OMNI 
Concursos Públicos Ltda. 
13.2 – O prazo de validade deste Processo Seletivo é de um ano, a contar da publicação da homologação do 
resultado e da classificação final do certame. Este prazo poderá, a critério e conveniência da Administração 
Municipal, ser prorrogado uma única vez. 
13.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do presente Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
13.3 – O Município de Macieira/SC e a OMNI Concursos Públicos Ltda não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
13.4 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à contratação até o número de vagas previstas 
(cadastro reserva), e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o 
prazo de validade do processo e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem 
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá contratar candidatos aprovados além das 
vagas previstas no item 1 obedecendo sempre à ordem de classificação final. 
13.5 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa OMNI Concursos Públicos. 
13.6 - Também integram este Edital de Processo Seletivo os anexos: 
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Anexo I: Atribuições/ Pré- Requisitos das funções. 
Anexo II: Conteúdo Programático. 
Anexo III: Cronograma. 
13.7 - Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo estarão disponíveis na Internet, no site 
www.omniconcursospublicos.com.br e Diário Oficial Eletrônico do Município de  Macieira: , salvo por motivo 
de força maior. 
13.8 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final. 
 

   Macieira- SC, 16 de Janeiro de 2023. 
 

 

              Edgar Farinon 

                  Prefeito do Município de Macieira 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES/ PRÉ – REQUISITOS  DAS FUNÇÕES 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Previstos pela Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006. 
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 

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. 

 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
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 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. 
  
PROFICIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 
  
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 
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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. 
 
ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, visando o 

cumprimento de padrões e normas preestabelecidos. Realizar assistência integral (promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade; durante o tempo e frequência necessários de acordo com as necessidades de cada paciente. Organizar e 

coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 

etc. Proceder, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), observadas as disposições legais da profissão. Aplicar a sistematização da assistência 

de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento. Planejar ações de 

enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar 

resultados. Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes 

multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e 

suas atividades técnicas e auxiliares, quando designado. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento das Unidades de Saúde. Registrar observações e analisar os cuidados e 

procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. Participar da execução de programas práticos de ensino 

e treinamento. Dirigir e controlar o funcionamento das salas de procedimentos médicos e de material 

esterilizado. Orientar o pessoal do serviço de enfermagem no expurgo, preparo e esterilização do material 

destinado a pequenas cirurgias, de material esterilizado e às diversas unidades da secretaria. Executar as 

tarefas específicas com rigorosa técnica asséptica. Participar nos programas e atividades de assistência integral 

à saúde individual e de grupos específicos, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 

informais existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. Incentivar a formação e ou 

participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais, Regionais e Municipal de Saúde. Possibilitar a plena 

atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que 

necessário, colaborando na elaboração, desenvolvimento e implementação de programas no seu campo de 

atuação. Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo ações intersetoriais e 

parcerias com empresas e organizações privadas ou públicas, jornais entre outros. 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 com conhecimentos de sua área técnica de formação para o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena assistência à saúde, bem como participar dos 

procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância epidemiológica para a população. Elaborar 

relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Fazer parte da equipe de profissionais de 

enfermagem que executarão os serviços de SOBREAVISO, nos termos disciplinados e escalonados pela 

Secretaria Municipal de Saúde. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de projetos, 

cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com formação profissional. 

 
FONOAUDÍOLOGO 
Realizar diagnóstico, avaliando o desenvolvimento neuro-psico-motor, funções do sistema estomatognático, 
desenvolvimento auditivo, linguagem oral, leitura/escrita, voz, utilizando instrumentos específicos, estabelecendo 
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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 
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. 
 
FARMACÊUTICO 
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, 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, fornece 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 
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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. 
 
MECÂNICO 

Inspecionar os veículos, através de aparelhos e/ou outras ferramentas, a fim de diagnosticar o estado de 

conservação e funcionamento dos motores mecânicos. Executar a lubrificação, regulagem e calibragem dos 

motores mecânicos, conforme especificações técnicas de cada fabricante, fazendo uso de instrumentos, 

ferramentas e/ou equipamentos apropriados. Montar e desmontar motores, utilizando ferramentas e/ou 

equipamentos, visando corrigir os defeitos encontrados. Traçar, furar, abrir roscas, cortar peças, manualmente 

e/ou mecanicamente, e/ou realizar pequenos serviços de solda, de modo a confeccionar peças, entre outros, 

conforme demanda e/ou solicitado. Substituir, ajustar e/ou retificar peças como bomba de óleo, válvula, 

cabeçote, entre outras, quando necessário, utilizando ferramentas e/ou equipamentos específicos, de modo que 

o motor funcione corretamente. Verificar a necessidade de reparos nas ferramentas e equipamentos utilizados 

na sua área de trabalho, visando manter o bom funcionamento dos mesmos. Registrar os reparos feitos, peças 

trocadas, entre outros, a fim de manter o histórico da frota, bem como os superiores informados quanto ao 

controle de atividades realizadas. Manter atualizados os dados e referências dos equipamentos e peças de 

reposição, de modo a assegurar o fluxo das atividades. Acompanhar testes em motores, verificando o adequado 

funcionamento, com o intuito de assegurar o resultado da atividade realizada. Zelar pelos equipamentos e 

materiais utilizados, providenciando a limpeza, manutenção, conservação e guarda dos mesmos, bem como 

manter limpo e organizado o local de trabalho. Informar ao superior imediato a real necessidade de substituição 

de peças em veículos. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
MERENDEIRA 
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. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

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 
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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. 

 
MOTORISTA I 

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. 

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. 

 
MOTORISTA II 

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 
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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 bem como pelo bem-estar de seu ambiente de trabalho. Executar outras atividades compatíveis 

com as atribuições do cargo. 

 
 
NUTRICIONISTA 

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. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

Operar máquina agrícola; operar pá-carregadeira, acionando os comandos 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. 
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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e na 

execução de serviços gerais de engenharia. Operar retroescavadeira 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. 

 
PSICÓLOGO  

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 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. 
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PROFESSOR DE PEDAGOGIA/ PROFESSOR DE INGLÊS/ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA / 
PROFESSOR DE ITALIANO/ PROFESSOR DE CIÊNCIAS  
 
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;  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 ensino-aprendizagem. 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 frequência 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. 
 
ODÓNTOLOGO 

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Atender, orientar e executar tratamento 

odontológico. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de 

biossegurança.Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal 

da comunidade. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS), no âmbito da 

Estratégia da Saúde da Família. Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. 

Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais. Encaminhar e 

orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando 

seu acompanhamento. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados. 

Emitir relatórios, laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. Realizar ações coletivas 

voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal. Contribuir e participar das atividades de educação 

permanente das equipes de Saúde da Família 

 
 
RECEPCIONISTA 

Auxiliar no atendimento às necessidades do setor de licitações e compras, manuseio do sistema de informática, 

inclusive com auxílio na elaboração de orçamentos prévios, elaboração de editais montagem de processos de 

compras, abertura de licitações, julgamento, elaboração de contratos, emissão de autorizações de fornecimento 

e outras atribuições referente à compras e licitações. Auxílio na execução de trabalhos de avaliação de licitações 

de acordo com e legislação municipal, estadual e federal; Auxiliar na coleta dados diversos, consultando 

documentos, arquivos e fichários. 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 
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rotinas administrativas. Auxiliar na verificação da falta de material de escritório e outros. Atende a chamadas 

telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas. Executar outras atividades compatíveis com as 

atribuições do cargo. 

 
TECNICO EM ENFERMAGEM 
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 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 ADMINISTRATIVO 
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. 
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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. 

 
FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURAS 
Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança de 
impostos, taxas e contribuições, visando o cumprimento da legislação vigente. Elaborar, emitir e expedir 
notificações, intimações, mapas de levantamento, formulários, fichas de visitas, pareceres, minutas e outros, 
visando o fornecimento de informações pertinentes, bem como contribuindo para o aperfeiçoamento da 
legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos. 
Elaborar projetos tributários, estatísticas, mapas, gráficos, cronogramas, planilhas e outros instrumentos de 
apoio gerencial. Propor alterações, modificações e revisões de lançamentos, referentes à Tributação Municipal. 
Executar procedimentos fiscais, participando de pesquisas e investigações fiscais, junto a empresas. Realizar 
diligências para averiguação da existência da estrutura operacional da empresa dentro do Município. Efetuar 
vistorias em estabelecimentos industriais e comerciais de prestação de serviços e demais entidades para a 
apuração de características gerais e utilização dos imóveis localizados no município, para fins de informação em 
processos administrativos e judiciais. Participar da elaboração, alteração, revisão, consolidação e codificação da 
legislação tributária municipal. Assessorar tecnicamente sobre assuntos na área tributária Municipal. Coordenar, 
assessorar, estabelecer e recomendar critérios de política tributária. Definir mecanismos de acompanhamento e 
controle tributário. Elaborar informações em processos administrativos. Orientar os contribuintes sobre tributos 
do Município, quanto à aplicação da legislação tributária. Efetuar programação de fiscalização das empresas. 
Manter e operacionalizar o sistema de cadastro técnico da Secretaria Municipal da Fazenda. Prestar 
atendimento e orientação ao público, em assuntos relacionados à sua área. Desempenhar atividades de análise 
e elaboração de pareceres técnicos. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multidisciplinares 
com atividades de avaliação. Participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas 
de interesse do município. Emitir, de acordo com a legislação vigente, termos fiscais referentes a autuações, 
bem como instaurar processos administrativo-fiscais, realizando inventários de empresas e demais entidades, 
procedendo à identificação e qualificação dos mesmos. 
 
AGENTE DE CONTRATAÇÕES 
Coordenar, redigir, elaborar, analisar e emitir documentos, Conduzir a sessão pública; receber, examinar e 
decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; verificar a conformidade da proposta 
em relação aos requisitos estabelecidos no edital; coordenar a sessão pública e o envio de lances; verificar e 
julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da 
equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a 
adjudicação e homologação, Quando designado pelo Prefeito Municipal, exercerá também as funções de 
pregoeiro, Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional e com o setor de licitações. Alem 
das funções acima, exercera as funções designadas pela lei Federal nº14133/2021, em especial os constantes 
no inciso LX do art 6º, e no art. 8º e seus parágrafos. 
 
SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO 

Lavar e lubrificar veículos e máquinas, completando, injetando ou trocando óleos ou graxas lubrificantes, 

utilizando equipamentos adequados.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 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA- NÍVEL FUNDAMENTAL  
Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Tipos 
de Frases. Aumentativo e Diminutivo. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Verbo. Tipologia textual. 
Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da sequência lógica de frases, acontecimentos, 
situações. Coesão e coerência. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego das 
classes gramaticais. Pontuação. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. 
 
MATEMÁTICA- NÍVEL FUNDAMENTAL  
Números Naturais. Números inteiros. Números Fracionários. Números Decimais. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Operações Fundamentais. Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor com resolução de situações problemas. Razão e proporção. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação e porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º 
grau. Unidades de medida, sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo 
de áreas. Resolução de situações problema. Sucessor e Antecessor. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS– NIVEL FUNDAMENTAL 
Aspectos geográficos, históricos, relevantes do Brasil, do estado e do município. Símbolos nacionais, estaduais 
e municipais. Atualidades relevantes nos assuntos relacionados com economia, história, meio ambiente, justiça, 
, energia, sociedade, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas 
do Brasil, do estado e do município ocorridos de 2020 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou 
nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania, Consciência ecológica. 
Desenvolvimento sustentável, Globalização, Educação, Saúde. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO 
Interpretação Leitura e análise de textos. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e 
figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e 
nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação 
de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de 
coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto 
e indireto livre. Colocação pronominal. Tipos e gêneros textuais. Variação linguística: as várias normas e a 
variedade padrão. 
 
INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO  
Conceitos Básicos de Sistemas de Informações. Sistemas Operacionais: Windows e Linux – conceitos, 
procedimentos práticos e características. Editores de textos e editores de planilha. Diferentes tipos de 
navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. Utilização de e-mail via correio eletrônico: 
conhecer suas especificações Segurança dos dados e Proteção: vírus e conceitos. Hardware: componentes 
físicos. Software: conjunto de programas. Conceitos básicos de internet: navegação, sites de busca e 
segurança. Microsoft windows atual.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS– NIVEL MÉDIO 
Aspectos geográficos, históricos, relevantes do Brasil, do estado e do município. Símbolos nacionais, estaduais 
e municipais. Atualidades relevantes nos assuntos relacionados com economia, história, meio ambiente, justiça, 
, energia, sociedade, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas 
do Brasil, do estado e do município ocorridos de 2020 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou 
nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania, Consciência ecológica. 
Desenvolvimento sustentável, Globalização, Educação, Saúde. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Código de Ética e Legislação profissional do COFEN e COREN e relações humanas. Noções básicas de 
anatomia e fisiologia humanas. Admissão, alta. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto 
e segurança,  preparo e desinfecção do leito, transporte, enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, 
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oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de material para exames laboratoriais, ataduras, crioterapia e 
termoterapia, cuidados com a pele, sondagens e drenos, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de 
enfermagem, utilização de equipamentos: eletrocardiógrafo e desfibrilador. Noções de Farmacologia, efeitos 
gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de medicamentos. Controle de infecção 
hospitalar: assepsia e antissepsia, central de material esterilizado: objetivos, métodos e procedimentos 
específicos de preparo, desinfecção e esterilização de materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. 
Enfermagem neonatal e pediátrica. Enfermagem em saúde pública: Programas de atenção à saúde da mulher, 
criança, adolescente, prevenção, controle e tratamento de doenças crônico-degenerativas, infectocontagiosas, 
doenças sexualmente transmissíveis e Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, 
esquema básico de vacinação, vias de administração. Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, 
endemias e epidemias. 
 
LINGUA PORTUGUESA  

Leitura e interpretação de textos – descrição, narração, dissertação. Figuras de linguagem. Fonética: Encontros 

vocálicos – ditongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, dígrafos. Classificação das palavras quanto ao 

número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, divisão silábica. Classificação das 

palavras quanto ao acento tônico: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, crase, notações léxicas. Ortografia. 

Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. 

Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. 

Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, conjunção, interjeição. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise 

sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, 

reduzidas. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de 

interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. 

Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Modos e tempos verbais.  

INFORMATICA  

Windows. Microsoft Word. Microsoft Excel. Pesquisa na internet e download. Estrutura do computador. Internet. 

Noções de informática: conceitos. Componentes dos sistemas de computação: hardware e software. Rede de 

computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e aplicações .Sistema 

Operacional . Conceitos, funções e aplicações de Internet. Planilha eletrônica. Tipos e características dos 

navegadores e dispositivos móveis. Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação na 

nuvem, correio eletrônico e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais. Editor de texto MS Word 

conceitos, comandos, recursos e usabilidade. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 

ODONTÓLOGO  
Ética em Odontologia. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Biogênese das dentições. 
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia 
bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, 
cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: 
educação em saúde, tratamento restaurador traumático, adequação do meio, selantes, restaurações 
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, 
tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-
relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e 
periodontite . Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria. Urgências em 
Odontologia: traumatismos na dentição decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 
Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: 
analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: 
indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 
 
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 
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Visão histórica da Educação Infantil no Brasil. Concepção de Educação Infantil, de infância e de criança. O 
imaginário infantil. O professor de Educação Infantil: Perfil. Desenvolvimento infantil: físico, afetivo, cognitivo e 
social. Função atual da Educação Infantil: educar-cuidar. Relação entre o cuidar e o educar. A construção do 
raciocínio matemático. Pensamento e linguagem, leitura e escrita, letramento. A instituição e o projeto educativo. 
O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, 
linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso privilegiado. Avaliação do 
processo educativo na Educação Infantil. A criança e a Educação Infantil: história, concepções. Teorias de 
aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento na Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na 
educação infantil: as brincadeiras e as interações. Avaliação na educação infantil. A organização do tempo e do 
espaço na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados 
essenciais. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. O jogo e a educação infantil. A brincadeira de 
faz-de-conta: lugar do simbolismo, da representação e do imaginário. A Etapa da Educação Infantil (Base 
Nacional Comum Curricular – páginas 35 a 55). Processos de aprendizagem e desenvolvimento humano – 
perspectivas interacionistas: papel do meio sociocultural  no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da 
criança.  A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do desenvolvimento infantil. Visão geral da 
disciplina Educação Infantil: abordagens curriculares. Currículo na Educação Infantil. Grafismo infantil: leitura e 
desenvolvimento. Música na Educação Infantil. 
 
MÉDICO CLINICO GERAL 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, 
pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia 
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e 
hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes 
de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, 
artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por 
anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite 
de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama 
intercorrências no ciclo gravídico. Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral. Normas 
e Diretrizes do Programa de Medicina Social e Preventiva. Código de Ética Médica. Resolução CFM n° 2.217, de 
27 de setembro de 2018,modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Código de Processo 
Ético-Profissional (atual). Resolução CFM nº 2.306/2022. 
 
ENFERMEIRO  
Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE - legislação). Administração de medicamentos e preparo de soluções. 
Integridade da pele e cuidados de feridas. Exercício Profissional de Enfermagem: legislação aplicada à 
Enfermagem. Assistência de enfermagem ao cliente adulto e idoso portador de afecção cardiovascular, 
respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica, hematológica. Assistência de enfermagem a paciente 
cirúrgico no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem a paciente em situação de urgência e 
emergência. Enfermagem em Saúde Pública. Epidemiologia. Doenças infecciosas e Parasitárias. Enfermagem 
em Psiquiatria. Programa Nacional de Imunização. Calendário Nacional de Vacinação atualizado. Prevenção e 
Controle de Infecção. Central de Esterilização. Política Nacional de Humanização (documento base). Gestão em 
Enfermagem. Meios de desinfecção e esterilização de Unidades Básicas de Saúde. Assistência de enfermagem 
em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). 
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FARMACÊUTICO 
Farmacologia: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas. Farmacodinâmica - 
Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas. Classificação dos medicamentos. 
Interações medicamentosas. Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e 
Farmacovigilância. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais. Farmacoeconomia. Padronização de 
Medicamentos. Guias farmacoterapêuticos. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de 
Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais .Medicamentos de referência, similares e genéricos. 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais. Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Farmacêuticos. Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis. Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações 
de Grande volume. Cálculos em farmácia. Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de 
Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos 
e microbiológicos. Licitação e Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, 
aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas. Boas práticas de armazenamento e 
estocagem de medicamentos. Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
FONOAUDIÓLOGO  
Desenvolvimento da audição; avaliação da audição; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; triagem 
auditiva neonatal. Fisiologia da produção vocal; classificação, avaliação e tratamento fonoaudiológico das 
disfonias. Avaliação e tratamento de indivíduos laringectomizados e traqueostomizados. Desenvolvimento, 
avaliação e tratamento das funções estomatognáticas. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em 
motricidade orofacial: respirador oral, a articulação temporomandibular (disfunção e trauma), paralisia cerebral, 
disartrias, apraxias distúrbios articulatórios; aleitamento materno; paralisia facial. Disfagia orofaríngea 
neurogênica e mecânica em adultos e crianças. Aquisição, desenvolvimento, alterações, avaliação e intervenção 
fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita: desvios fonológicos, atrasos de linguagem, distúrbio específico de 
linguagem, afasias, demências, dislexias e disortografias. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Fonoaudiologia 
Hospitalar: atuação fonoaudióloga em UTI e leito adulto e infantil, na unidade neonatal de cuidados progressivos 
e alojamento conjunto. 
 
NUTRICIONISTA  
Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. 
Promoção da alimentação saudável. Avaliação nutricional, necessidades e recomendações nutricionais na 
gestação, infância e adolescência. Amamentação e alimentação complementar no primeiro ano de vida. 
Diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade e carências nutricionais na infância e adolescência. Métodos 
e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, 
dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade, hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, 
pneumopatias, anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos: 
Sistemas de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e preparação de alimentos. 
Legislação sanitária dos alimentos. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de 
Nutrição e Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do Trabalhador 
(PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional: Transição epidemiológica, 
nutricional e alimentar no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e culturais dos distúrbios alimentares e 
nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades: métodos, técnicas e indicadores. Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Nutricionista: Formação, legislação e ética no exercício profissional.  
 
PSICÓLOGO  
A clínica gestáltica: relação terapêutica e compreensão diagnóstica.  A base dialógica em psicoterapia. 
Psicanálise: Fundamentos da clínica psicanalítica. Conceitos fundamentais da psicanálise. Freud e a teoria da 
sexualidade. Freud e o processo civilizatório; Fundamentos da Terapia Cognitivo-Comportamental. Modelo 
comportamental: condicionamentos clássico e operante e análise funcional do comportamento. Modelo cognitivo: 
apresentação do funcionamento cognitivo, processamento cognitivo e distorções cognitivas. Esquemas e 
sistemas de crenças, conceitualização cognitiva e metacognição. Transtornos afetivos, de ansiedade e de 
estresse, transtornos de personalidade. Psicopatologia: sintomatologia, síndromes , diagnóstico, avaliação, 
natureza e causa dos distúrbios mentais, neurose, psicose e perversão. Desenvolvimento psicólogo da Criança 
(infância e Adolescência). Ludoterapia. Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo.  Teoria psicodinâmica. 
Psicologia clínica. Dinâmica do funcionamento psíquico, história individual.  Motivos inconscientes, o papel do 
desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de defesa. Psicoterapia com Grupos. 
Tipos de conflitos s, sua dinâmica e importância. Psicologia humanista existencial e fenomenológica social e 
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organizacional. O psicólogo na escola, acompanhamento escolar, dificuldade na aprendizagem, a escola e a 
criança/adolescente. Processo de psicodiagnóstico, entrevistas com os pais e as crianças, avaliação e 
atendimento da criança e do adolescente. O desenvolvimento humano.  Determinantes biológicos e 
socioculturais de comportamento: síndromes genéticas. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Esporte na escola teoria e prática conscientizadora.  A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar na 
escola de Ensino Fundamental. O jogo: características sócio – afetivas, motoras e cognitivas. As diferentes 
práticas da cultura corporal de movimento. Concepções psicomotoras na educação física escolar. As funções 
sociais e os sentidos das diferentes práticas jogos, brincadeiras, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, 
esportes e lutas para os sujeitos que delas participam. Elementos que fazem parte das diferentes práticas da 
cultura corporal de movimento. Brinquedos e brincadeiras criativos e alternativos. Esportes, lutas e danças  
histórico e regras. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. Educação Física no currículo da 
Educação Básica: significados e possibilidades. Tendências pedagógicas da Educação Física na escola. 
Educação Física escolar e cidadania. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação 
didática pedagógica. Crescimento e desenvolvimento físico e motor. Biologia do esporte. Fisiologia do exercício. 
Motricidade humana. Biodinâmica da atividade humana. 

PROFESSOR DE INGLÊS 
Gramática da Língua Inglesa. Implicações na Prática Pedagógica do Ensino de Idiomas. Interpretação de Textos 
em Língua Inglesa. Vocabulário do Idioma. Estruturas gramaticais. Compreensão e analise de textos modernos. 
Artigos. Substantivos (gênero, número, caso genitivo, compostos “countable” e “uncountable”).Pronomes 
(pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos, indefinidos, 
demonstrativos. Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e superlativas). Preposições. Verbos 
(tempos, formas e modos: regulares, irregulares, “non-finites”, modais; formas: afirmativa, negativa, interrogativa 
e imperativa; forma causativa de “have”, “question tags”) “Phrasal verbs” (mais usados). Numerais. Discurso 
direto e indireto. Períodos simples e compostos por coordenação e subordinação (uso de marcadores de 
discurso). Aspectos metodológicos teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino-aprendizagem da língua 
inglesa. 
 
PROFESSOR DE CIENCIAS  
Ciências Morfológicas. Anatomia humana. Citologia. Histologia, Células. Ecologia. Educação Ambiental. 
Camadas da Atmosfera. Pressão Atmosférica. Formação de vento.   Massas do ar. Água: Composição, 
propriedades, estados físicos e as mudanças de fase da água, o ciclo e formação da água na natureza. 
Evolução dos Seres Vivos: fóssil e sua importância, seres vivos e adaptação, seleção natural/mutação, 
categorias de classificação, nomenclatura científica básica de classificação dos seres vivos. Animais: Ordenação 
evolutiva da filogenia dos principais grupos do reino animal com seus respectivos representantes. Poríferos, 
celenterados, platelmintos, nematelmitos e anelídeos.  Vegetais: Os grandes grupos de vegetais  ordenação 
evolutiva com seus respectivos representantes e características da célula vegetal, algas pluricelulares 
características, ecologia, classificação e importância, briófitas e pteridófitas caracteres morfofisiológicos básicos 
diferenciais, ecologia, reprodução e utilidade. Gimnospermas: representantes, reprodução e importância. 
Angiosperma: classificação e representantes, caracteres estruturais, fisiológicos e importância raiz, caule, folha, 
flor, fruto e semente. Química e Física: fenômenos da natureza: físicos e químicos, estrutura e propriedades da 
matéria, estados físicos da matéria, transformações da matéria, elementos químicos, substâncias e misturas, 
funções e reações químicas, força e movimento, fontes, formas e transformação de energia, calor e temperatura, 
produção, propagação e efeitos do calor, ondas e o som , luz, magnetismo, eletricidade.  
 
PROFESSOR DE FILOSOFIA 
A Filosofia como atividade de reflexão. O surgimento da Filosofia. Senso comum e Ciência. Direitos Humanos e 
cidadania. A ação e os valores. O papel da Educação no contexto social. . A Educação ao longo da história e 
suas questões filosóficas. Filosofia da Educação.  O pensamento pedagógico: grego; medieval; renascentista 
(humanista); iluminista (racionalismo, liberalismo); positivista; existencialista; da Escola Nova (pragmatismo); 
socialista.  Educação como: redenção, reprodução e transformação da sociedade. Filosofia do cotidiano escolar.  
O senso comum pedagógico. Os sujeitos do processo educativo: o educador e o educando. O pensamento 
educacional frente ao processo de globalização. Visão neoliberal de ensino.  Visão social de Educação. 
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PROFESSOR DE ITALIANO 
A questão da língua italiana de Dante a Pasolini. Aspectos fundamentais da morfologia da língua italiana em 
perspectiva diacrônica.  A afirmação da língua italiana e a variação diatópica. Semântica e sintaxe dos modos 
indefinidos: italiano e português brasileiro em confronto/análise e propostas didáticas.  Sociolinguística do 
italiano contemporâneo: tendências e ristandardizzazione. Variação diafásica, diastrática e diamésica: 
observações lexicais e implicações didáticas. Questões lexicais: o uso pragmático dos espletivi, riempitivi e 
intercalari na língua oral. Tipologias e gêneros textuais na língua italiana. Tempos do passado: aspectos 
contrastivos entre italiano e português. A semântica e a pragmática dos marcadores discursivos italianos na fala 
espontânea. Da literatura à língua: propostas de uso didático da literatura em aulas de língua italiana. 
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ANEXO III- CRONOGRAMA 

                                                                                              

MUNICIPIO DE MACIEIRA- SC– PROCESSO SELETIVO 01/2023 
 

  - Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade de 
ajustes operacionais, a critério do Município de Macieira/SC em acordo com a OMNI CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. 

 

 

DATAS EVENTOS 

16/01/2023 Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO  

        16/01/2023 as 17h a 24/01/2023 as 17h00 

 

 

Período para realizar a inscrição via internet no site da 

organizadora, nos termos deste Edital. 

         16/01/2023 as 17h a 24/01/2023 as 17h00 

 

 

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e 

Lactante, nos termos deste Edital.  

 
17/01/2023 a 20/01/2023 

 

Período para solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição 

23/01/2023 Resultado de Isenção da Taxa de Inscrição  

24/01/2023 Data para pagamento da Taxa de Inscrição  

25/01/2023 
Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), 

inclusive às referentes à condição de Deficiente e Lactante.  

26/01/2023 a 27/01/2023  Prazo para recurso referente à homologação das inscrições 

27/01/2023  Divulgação do local para realização da Prova Escrita Objetiva e 

Prova Prática 

29/01/2023  Realização da Prova Escrita Objetiva e Prova Prática 

30/01/2023  
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 

31/01/2023 e 01/02/2023  Prazo para recurso contra o gabarito preliminar  

03/02/2023  Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, 

Prova Prática e divulgação do gabarito oficial. 

06/02/2023 e 07/02/2023  Prazo para recurso contra a classificação preliminar  

08/02/2023 Divulgação do Resultado da Classificação Final e respostas dos 

recursos/Homologação do PROCESSO SELETIVO 


