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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 RETIFICADO PELA ALTERAÇÃO 01 

 

 

 RODRIGO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMA, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará 

PROCESSO SELETIVO para preenchimento de cargos para ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

de excepcional interesse público, elencados no Anexo I deste Edital, com a execução técnico-administrativa 

da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, o qual reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste Edital, 

e demais disposições legais vigentes. 

 

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

DATA ATO 

29/03/2016 Publicação do Edital 

29/03/2016 até 

às23h59min do dia 

10/04/2016 

 

Período de Inscrições 

29/03/2016 a 11/04/2016 Prazo para pagamento da taxa de inscrição 

12/04/2016 Publicação do ROL DOS INSCRITOS e DIVULGAÇÃO DO LOCAL E 

HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS 

13 e 14/04/2016 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição 

15/04/2016 Homologação das Inscrições 

17/04/2016 Realização das provas escritas objetivas 

17/04/2016 Publicação do gabarito provisório (após as 20 horas) 

18 e 19/04/2016 Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o gabarito da 

prova objetiva 

26/04/2016 Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e discordância 

com o gabarito 

26/04/2016 Publicação do gabarito definitivo, publicação das nota das provas e publicação da 

classificação provisória. 

27/04/2016 e 28/04/2016 Prazo para recurso contra nota das provase contra a Classificação Provisória 

29/04/2016 Publicação do julgamento dos recursos contra nota das provas e classificação 

provisória 

29/04/2016 Homologação do resultado final 

 

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de recursos, 

intempéries e por decisão da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Processo Seletivo e/ou da Comissão 
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Executora, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do 

certame. 

 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos e empregos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ 

área de atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo. 

 

2.2. Os candidatos que integrarema lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados na Secretaria 

Municipal da Administração durante todo o período de validade do Processo Seletivosob pena de perda da 

classificação. 

 

2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. 

2.3.1. O candidato aprovado no presente Processo Seletivo deverá acompanhar através dos meios de 

comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de validade do 

Processo Seletivo. 

 

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar, pela internet através dos sites 

www.acesseconcursossc.com.br e www.itapema.sc.gov.bre no Mural Oficial de Publicações do Município as 

publicações de todos os atos, Editais e/ou extratos relativos ao Processo Seletivo, inclusive alterações que 

porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua homologação final. 

 

3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo para os 

cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% 

(cinco por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da 

Constituição Federal. 

3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção 

“Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar, via postal por SEDEX, até o 1º dia útil após o 

encerramento das inscrições, para a empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, com sede na Rua Pará, 162, 

bairro Estados, Timbó/SC, CEP 89120-000os seguintes documentos: 

a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a espécie 

e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID, bem como da provável causa da deficiência. 

b) requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de condição 

especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste Edital). Os 

pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados para verificação das 

possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade; 

c) parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando a necessidade de tempo 

adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853, de 24 de outubro 

de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida a sua solicitação. 

d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém:  Declaração de que a necessidade especial 

não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da condição 

de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria; 

 

3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, 

não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à 

vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.  

 

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples 

do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
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de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 

 

3.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e complementares, 

que irão avaliar a sua condição física e mental. 

 

3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais 

candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 

 

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado médico e/ou não preencher 

as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não portador de 

necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga. 

3.9. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio 

ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br onde terá acesso ao Edital e seus 

Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível 

no período de 29/03/2016 até as 23horas e 59 minutos do dia 10/04/2016. 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-

requisitos para inscrição. 

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, 

imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto. 

4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 

comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 

encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  

4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição 

somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como 

das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis alterações.  

4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo 

pagamento. 

4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento, com cheque, pagamento por meio 

de agendamento, banco postal, depósito ou transferência entre contas. 

4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca 

de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído 

em caso de anulação plena do Processo Seletivo.  

4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal; por telex ou via fax; e-mail; extemporânea 

e/ou condicional ou ainda fora do prazo estabelecido.  

 

4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos 

(rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido 

processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado 

neste Edital.  

 

4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital bem como 

em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer 

parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de 

identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente 

Processo Seletivo. 

4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas através do e-mail 

contato@acesseconcursossc.com.br. 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
mailto:contato@acesseconcursossc.com.br
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4.5. A Prefeitura Municipal de Itapema e a Empresa Acesse Concursos LTDA não se responsabilizarão por 

solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados 

ou a impressão do documento relacionado neste Edital. 

 

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se 

falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes 

mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente. 

 

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo, tendo em vista a possibilidade de realização das 

provas para todos os cargos na mesma data e horário. 

 

4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas 

deverá solicitá-lo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente 

quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). 

4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a 

critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

4.8.1.1. Caso ocandidatonão envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento 

diferenciado para realização de provas. 

4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar 

por escrito, no ato da inscrição, e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa finalidade. 

4.8.2.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde o horário 

descrito no item 7.1. 

4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação. 

 

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

CARGO Valor Inscrição 

Cargos de Ensino Fundamental R$ 50,00 

Cargos de Nível Médio R$ 60,00 

Cargos de Nível Superior R$ 70,00 

 

6. DAS PROVAS 

6.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 e anexo IV deste 

Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer. 

 

6.2. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório 

e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos. 

6.2.1. Serão considerados aprovados os candidatos que não zerarem na prova escrita.  

6.2.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais após 

a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos e arredondamento conforme determina à 

estatística, quando for o caso, tendo em vista que cada questão valeráo disposto no item 7.2.2. 

6.2.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

 

6.3.DAS NOTAS 

 

6.3.1.Para todos os cargos sa Nota Final será: PO = 100%da NF 

Entenda-se: 

PO = Prova Objetiva 

NF = Nota Final 

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

mailto:contato@acesseconcursossc.com.br
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7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL 

DE 2016, E DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE INSCRITOS A PROVA PODERÁ SER 

REALIZADA NOS PERÍODOS MATUTINO E/OU VESPERTINO. 

7.1.1. O LOCAL E O HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS SERÃO 

DIVULGADOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016. 

7.1.2. O tempo de duração das provas objetivas será de até 3 (três) horas. 

 

7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos sob pena de 

desclassificação do certame: 

7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do início 

da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta; 

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte 

brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 

por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); 

7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 

de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento 

sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis. 

7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de30 minutos sob pena de 

desclassificação.  

7.2.2. A prova objetiva terá 25 questões, distribuídas da forma abaixo: 

 

CONTEÚDOS NÚMERO DE 

QUESTÕES 

ORDEM DAS 

QUESTÕES NA 

PROVA 

VALOR DE 

CADA 

QUESTÃO 

Língua Portuguesa 05 1 a5 0,30 

Matemática 05  6 a 10 0,30 

Lei Orgânica Municipal e Código de Postura 05  11 a 15 0,30 

Conhecimentos Específicos  10 16 a 25 0,55 

 

7.2.2.1. Os programas da prova objetiva estão descritos no Anexo II do presente Edital. 

7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do Processo 

Seletivo: 

7.2.3.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem como 

consultar livros ou apontamentos; 

7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal; 

7.2.3.3. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação; 

7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na 

sala de provas, em local indicado pelo fiscal; 

7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores ou 

banheiros, implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero à prova objetiva. 

7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova, será 

desclassificado do Processo Seletivo. 

7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado e/ou submetido à revista pessoal 

e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica, tanto nas provas escritas 

objetivas quanto nas provas práticas (se houver). 
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7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova nem a realização de 

prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos; 

7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 3 (três) candidatos, que comprovarão os respectivos 

lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos; 

7.2.6. O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão-resposta, sendo 

responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas 

de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar 

à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO-

RESPOSTA. 

7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala; 

7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem atribuídos 

pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou 

com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções 

contidas no caderno de provas e ou cartão resposta; 

7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o 

único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O 

candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do 

cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame. 

7.2.8.2. Serão considerados sem efeito, os cartões respostas entregues sem a assinatura do candidato. 

7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL O CARTÃO-

RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO. 

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de 

desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a 

efetuaram; 

7.2.10.1 Por questões de segurança, será vedado o acesso ao banheiro para os candidatos que já 

concluíram a prova. O banheiro será de uso exclusivo dos candidatos que estiverem realizando a prova; 

7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão 

a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos cartões-resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas ata; 

 

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 

corretamente por todos os candidatos. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de 

impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração; 

7.3.1. Os envelopes contendo os cadernos das provas e os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, à 

Comissão Executora do Processo Seletivo. 

 

7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:  

7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste 

Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

Para os demais casos será: 

7.4.2. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

7.4.3. Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa; 

7.4.4. Que obtiver melhor nota na prova de Lei Orgânica e Código de Postura; 

7.4.5. Que tiver maior idade. 

 

7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará 

através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:  

7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente 

ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior 

ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir: 

a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será 

crescente; 
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b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for impar, a ordem será decrescente. 

 

7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do 

Processo Seletivo. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. Da impugnação do presente Edital; 

8.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição; 

8.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 

8.1.4. Da nota da prova objetiva; 

8.1.5. Da classificação Provisória. 

 

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

após a sua publicação, mediante requerimento junto à Secretaria da Administração, no Município de Itapema 

- SC. 

 

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos 

LTDA – www.acesseconcursossc.com.brno campo RECURSOS, disposto na área referente a este processo 

seletivo. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.  

8.3.1. O formulário para recurso será disponibilizado no site www.acesseconcursossc.com.brno campo 

RECURSOS conforme as datas previstas no cronograma deste edital. 

 

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e 

consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões.  

 

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo Seletivo constitui-se em última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 

9.1. Para a investidura no cargo e emprego público, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher 

os requisitos a seguir: 

9.1.1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no 

órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;  

9.1.2. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante laudo de inspeção de saúde; 

9.1.3. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;  

9.1.4. Declaração que a posse não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;  

9.1.5. Registro de Identidade;  

9.1.6. Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;  

9.1.7. CPF;  

9.1.8. Quitação com as obrigações eleitorais mediante certidão emitida pela Justiça Eleitoral;  

9.1.9. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;  

9.1.10. Certidão de Casamento (se houver);  

9.1.11. Certidão de Nascimento dos filhos dependentes (se houver);  

9.1.12. Certidão negativa de antecedentes criminais;  

9.1.13. Uma foto 3x4.  

9.1.14. Demais documentos que o setor pessoal do município vier a exigir. 

 

9.2. O candidato aprovado que declarar ser deficiente físico nos termos deste Edital, para a posse deverá se 

submeter a perícia médica para confirmar de modo definitivo a sua situação de deficiente e a compatibilidade 

com a função. 

 

9.3. A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente na 

instituição na data da admissão. 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
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10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar de sua homologação final. 

10.2 A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratada imediata, mas apenas a 

expectativa de ser contratado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração 

Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

 

10.3. Os candidatos contratados serão regidos conforme Lei Municipal 2470/2007. 

 

11. DAS VAGAS  

11.1. As vagas serão oferecidas de acordo com o número disposto no Anexo I.  

11.2 - Não havendo interesse em tomar posse no cargo, o candidato deve comunicar formalmente o setor de 

RH quanto a desistência da vaga ou poderá fazê-lo, mediante requerimento próprio ou por e-mail (pessoal e o 

mesmo informado no ato da inscrição), informando seu nome completo, RG e CPF. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as convocações que serão publicadas no site da 

Prefeitura Municipal de Itapema, pelo Dpto de Recursos Humanos, através do link 

http://itapema.sc.gov.br/editais-recursos-humanos.  

 

12.2 - Os candidatos aprovados e convocados deverão cumprir com os prazos determinados no Ato da 

Convocação, para apresentação dos documentos e início das atividades. Não ocorrendo à apresentação dentro 

do prazo estipulado, o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de 

convocar o próximo candidato por ordem de classificação.  

 

12.3. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, provas, a lista de classificados e decisões resultantes de 

recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no quadro de 

publicações oficiais do Município de Itapema e nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e 

www.itapema.sc.gov.br. 

 

12.4. - Os cartões-resposta e demais documentos deste Processo Seletivo, serão entregues em embalagem 

lacrada pela Instituição que realizou certame ao Município de Itapema até sessenta dias após a homologação 

final do processo. 

 

12.5. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que 

serão mencionadas em Editais devidamente publicados. 

 

12.6. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Comissão Executora 

competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos 

interpostos pelos candidatos. 

 

12.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

12.7.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida; 

12.7.2. Anexo II – Atribuições dos cargos; 

12.7.2. Anexo III – Conteúdo Programático da Prova Objetiva; 

12.7.3. Anexo IV – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais; 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapema, 29 de março de 2016. 

 

 

RODRIGO COSTA 

Prefeito Municipal 

 

http://itapema.sc.gov.br/editais-recursos-humanos
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E 

VENCIMENTOS 

 

Cargo Vagas CH Salário Pré-Requisitos 

Tipo de 

Prova 

R$ 

Inscrição 

1. Técnico em 

Enfermagem 
05 40h 1.826,57 

Ensino Médio técnico em 

enfermagem e registro no 

órgão de classe – COREN  

Escrita 

Objetiva 
60,00 

2. Auxiliar de Saúde 

Bucal(CONSULTORIO 

DENTARIO) 

04 40h 1.438,78 

Formação em Ensino Médio 

Completo e Curso de Auxiliar 

em Saúde Bucal, bem como 

registro no órgão fiscalizador 

do exercício profissional. 

Escrita 

Objetiva  
60,00 

3. Auxiliar de Vigilância 

Sanitária 
03 40h  1.438,78 

Formação em Ensino Médio 

Completo e Curso de Ações 

Básicas em Vigilância 

Sanitária 

Escrita 

Objetiva 
60,00 

4 .     Agente Comunitário de 

Saúde – Meia Praia,  
06 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

5.  Agente Comunitário de 

Saúde – Jardim Praia Mar  
02 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

6 .     Agente Comunitário de 

Saúde – Sertão do 

Trombudo  

01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

7 .     Agente Comunitário de 

Saúde –Morretes 
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

8 .     Agente Comunitário de 

Saúde – Tabuleiro  
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

9 .     Agente Comunitário de 

Saúde – Várzea  
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

10 .     Agente Comunitário 

de Saúde – Centro  
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

11 .     Agente Comunitário 

de Saúde – Sertãozinho  
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

12 .     Agente Comunitário 

de Saúde – Ilhota  
01 40h 1.247,16 

Formação em Ensino 

Fundamental Completo e 

residir na área de abrangência. 

Escrita 

Objetiva 
50,00 

 

Cargo Vagas CH Salário Pré-Requisitos 
Tipo de 

Prova 

R$ 

Inscrição 

13. Enfermeiro  02 40h 4.383,86 

Ensino Superior em 

Enfermagem com registro no 

órgão de classe – COREN SC  

Escrita 

Objetiva  
70,00 

14. Cirurgião Dentista  01 40h  6.575,66 

Ensino Superior em 

odontologia com registro no 

órgão de classe - CRO 

Escrita e 

Objetiva 
70,00 
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15. Dentista Especialista 

em Prótese Dentária  
01 20h  3.308,89 

Ensino Superior em 

odontologia Especializada em 

prótese Dentária com registro 

no órgão de classe - CRO 

Escrita e 

Objetiva 
70,00 

16. Médico  03 40h 10.424,29 

Ensino Superior em medicina 

e registro no órgão de classe - 

CRM 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

17. Médico do Trabalho 01 20 5.710,95 

Ensino Superior em Medicina 

com Especialização em 

Medicina do Trabalho e 

registro no órgão de classe – 

CRM 

Escrita 

Objetivo 
70,00 

18. Médico Especialista - 

Cardiologista 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Cardiologia e registro no 

órgão de classe - CRM/RQE 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

19. Médico Especialista - 

Neurologista 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Neurologia e registro no 

órgão de classe – CRM/RQE 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

20. Médico Especialista - 

Psiquiatra 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Psiquiatria e registro no órgão 

de classe - CRM 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

21. Médico Especialista 

Cirurgião Ortopédico 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Ortopedia e registro no órgão 

de classe – CRM/RQE 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

22. Médico Especialista- 

Ginecologista 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Ginecologia e registro no 

órgão de classe - CRM/RQE 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

23. Médico Especialista-

Urologista 
01 20h 5.900,54 

Ensino Superior em Medicina 

com especialização em 

Urologia e registro no órgão 

de classe - CRM/RQE 

Escrita 

Objetiva  
70,00 

24. Técnico Desportivo 

(EP) Futsal. 
01 20h  1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

25. Técnico Desportivo 

(EP) Caratê.  
01 20h  1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

26. Técnico Desportivo 

(EP) Basquete.  
01 20h  1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

27. Técnico Desportivo 

(EP) Patinação 

Artística.  

01 20h  1.518,68 
Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

28. Técnico Desportivo 

(EP) Tae Kwon Do. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

29. Técnico Desportivo 

(EP) Xadrez. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

30. Técnico Desportivo 

(EP) Yoga. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

31. Técnico Desportivo 

(EP) Volei de Praia. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

32. Técnico Desportivo 

(EP) Surf. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 
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33. Técnico Desportivo 

(EP) Handebol. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

34. Técnico Desportivo 

(EP) Natação. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 

35. Técnico Desportivo 

(EP) Zumba. 
01 20h 1.518,68 

Ensino Superior em Educação 

Física com registro do CREFI 

Escrita 

Objetiva 
70,00 
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ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 

 

Técnico Desportivo – (todas as áreas) 

Auxiliar os instrutores e/ou professores técnicos nas aulas teóricas e práticas nas oficinas esportivas. Ser 

auxiliar na formação de atletas junto com o treinador de rendimento nas equipes municipais de Futebol de 

Campo, Futsal, Handebol, Voleibol, Basquetebol, Tae kwon Do, Judô, Karatê, Segundo Tempo e Surf 

(Categorias de base, infantil, juvenil, infanto-juvenil e adulto) para participar em eventos da FESPORTE 

como: OLESC, JESC, Joguinhos Abertos de Santa Catarina, e JASC em etapas micro-regionais, regionais, 

estaduais e nacionais, demais competições de interesse do Município. Ser atuante como auxiliar sempre que 

requisitado nos eventos esportivos da Secretaria a que representa. 

 

Técnico em Enfermagem 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; Lavar, acondicionar e 

esterilizar material, segundo técnicas adequadas; Administrar sangue e plasma, controlar pressão venosa; 

Monitorar e aplicar respiradores artificiais; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de 

higiene pessoal ao pacientes; Aplicar gasoterapia, instilações, lavagens estomacais e vesicais e outros 

tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem-

estar físico, mental e social aos pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e 

fazendo leituras das reações, para obter subsídios aos diagnósticos; Fazer curativos, imobilizações especiais 

e ministrar medicamentos e tratamentos de emergência; Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos 

métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-

o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; Prestar 

cuidados no post-mortem como enfeixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros materiais 

para evitar a eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; Executar outras atividades inerentes 

ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 

Enfermeiro 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; participar da formulação 

das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidos pela instituição, possibilitando a 

proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; Executar tarefas complementares ao tratamento 

médico especializado; prescrever medicamentos conforme protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e 

definidos pelo exercício profissional de enfermagem; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a 

assistência requerida; Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos 

epidemiológicos; Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e 

prevenção da saúde; Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Fazer notificação de doenças 

transmissíveis; Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família 

e comunidade, de acordo com os programas estabelecidos pela instituição; Participar do planejamento e 

prestar assistência em situação de emergência e de calamidade pública; Fornecer dados estatísticos e 

apresentar relatórios de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de 

competência; exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou 

por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Médico 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;efetuar exames médicos, 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 

comunidade;requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de exames de raio-

x,bioquímico, hematológico  e outros,comparando-os com os padrões normais, para confirmar 

einformarodiagnóstico;prescrevermedicamentos,indicandodosagemearespectivavia de administração;manter 

registro legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada,tratamento e evolução da 
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doença;emitir atestados de saúde e CAPACIDADE FÍSICA e mental, de óbito, para atender determinações 

legais;atender emergências clínicas,cirúrgicas e traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na 

comunidade;exercer outras atividades,compatíveis com a sua formação,previstas em Lei, regulamento ou por 

determinação superior. 

 

Médico do Trabalho 

Realizar exames pré admissionais, exames periódicos, exames demissionais; Propor medidas para reduzir 

acidentes no trabalho; Reconhecer, monitorar, controlar e reduzir riscos; Participar, juntamente com outros 

profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em 

conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a 

redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra; Participar de estudos das atividades realizadas pela 

empresa, analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises 

profissiográficas; Exercer outras funções inerentes ao cargo. 

 

Médico Especialista (todas as áreas), 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;efetuar exames médicos, 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 

comunidade;requisitar exames complementares;analisar e interpretar resultados de exames de raio-

x,bioquímico, hematológico e outros,comparando-os com os padrões normais, para confirmar 

einformarodiagnóstico;prescrevermedicamentos,indicandodosagemearespectivavia de administração;manter 

registros legíveis dos pacientes examinados,anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da 

doença;emitir atestados de saúde e CAPACIDADE FÍSICA e mental, de óbito, para atender determinações 

legais;atender emergências clínicas,cirúrgicas e traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção a 

saúde na comunidade;exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em 

Lei,regulamento ou por determinação superior. 

Auxiliar de Vigilância Sanitária  

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; realizar fiscalização e 

inspeção em estabelecimentos comerciais de produtos perecíveis, detectando aqueles que representam risco 

epidemiológico, além de verificar o registro dos produtos; proceder o rigoroso controle sobre produtos de 

origem animal, exigindo vistos de inspeção sanitária; receber e atender denúncias do público, quanto a presença 

do lixo espalhado e mal acondicionado, fossas, criação de animais no perímetro urbano; proceder vistorias em 

edificações e casas, visando a liberação de "habite-se"; desenvolver e executar ações educativas sob visão 

sanitária, prestando orientações que possibilitem a população conscientizar-se sobre as condições ideais de 

produtos comercializados e importância da higienização dos estabelecimentos; prestar orientações a produtores 

hortifrutigranjeiros, esclarecendo a importância da qualidade da água utilizada para a irrigação; respeitar o 

sigilo profissional; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas 

implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; executar outras tarefas afins. 

 

Auxiliar de Consultório Odontológico  

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; Lavar, acondicionar e 

esterilizar material, segundo técnicas adequadas; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva 

e de higiene pessoal ao pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo 

leituras das reações, para obter subsídios aos diagnósticos; Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos 

terapêuticos que lhes são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para 

reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; Auxiliar em rotinas 

administrativas do serviço de odontologia; Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os 

pedidos de exames complementares e tratamentos; Receber e conferir os prontuários do setor competente e 

distribuí-los nos consultórios; Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e encaminhar pacientes; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 

Agente Comunitário de Saúde  

Tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
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domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas; As atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua 

de abrangência ou micro área são: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural 

da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins 

exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 

saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a 

realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a 

participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade 

de vida, Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse da Prefeitura, por 

determinação superior.  

 

Dentista  

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, 

para promover e recuperar a saúde bucal e geral;Tratar as afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 

cirúrgicos e/ou protéticos, para a conservação dos dentes e gengivas;Aconselhar aos pacientes os cuidados de 

higiene, para orientá-los na proteção dos dentes e gengivas;Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando 

aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções, determinando-lhes a extensão 

e a profundidade;Extrair raízes e dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir 

infecções normais;Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo;Exercer outras 

atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 

hierárquicos. 

 

Dentista Especialista em Prótese Dentária 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; diagnosticar e tratar afecções 

da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a 

saúde bucal e geral; tratar as afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para 

a conservação dos dentes e gengivas; aconselhar aos pacientes os cuidados de higiene, para orientá-los na 

proteção dos dentes e gengivas; examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, 

para verificar a presença de cáries e outras afecções, determinando-lhes a extensão e a profundidade; extrair 

raízes e dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir infecções normais; realizar 

pequenas cirurgias ambulatoriais; participar de ações de promoção e prevenção da saúde na 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); exercer outras atividades, 

compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.  
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ANEXO III 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Classificação do sujeito – Ortografia, acentuação e pontuação - Fonologia – Classes Gramaticais – Formação 

de Palavras.  

 

MATEMÁTICA:  

Expressões numéricas, juros simples, problemas envolvendo expressões numéricas.  

 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURA: 

Lei orgânica do município de Itapema, disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-

sc 

Código de postura de itapema, disponível em:https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-itapema-sc 

 

 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência 

nominal e verbal – Colocação pronominal –Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – 

Classes de Palavras – Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULO I e II. 

 

MATEMÁTICA:  

Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas operações; 

Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e tempo; Regra de 

Três (simples, composta), razões e proporções; Matemática Financeira: Juros simples e compostos. 

 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURA: 

Lei orgânica do município de Itapema, disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-

sc 

Código de postura de itapema, disponível em:https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-itapema-sc 

 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 

 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 
Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Anatomia do corpo humano/sistemas. Ciclos de vida na Saúde 

Bucal. Dentição humana; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ergonomia, 

riscos ocupacionais; Ética Biossegurança, controle de infecção, prevenção e controle de riscos. Plano de 

Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos; Segurança contra radiação; Imunidade/Imunização; 

Doenças infectocontagiosas. Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Cárie 

dentária/cariologia. Relação dieta, nutrição, patologias sistêmicas e saúde bucal. Estratégias de educação em 

saúde. Epidemiologia. Prevenção das doenças bucais. Prevenção/controle de riscos. Processo Saúde-

Doença/determinantes/ condicionantes em saúde bucal; Equipamento, aparelhos odontológicos, material e 

instrumental odontológico. Processamento de materiais odontológicos. Planejamento, programação e Gestão 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-sc
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-sc
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-itapema-sc
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-sc
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-itapema-sc
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-itapema-sc
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em saúde; Ficha clínica; Identificação dos dentes, organização e manutenção da agenda clínica. Radiologia 

odontológica, processamento filme radiográfico, Técnicas de escovação supervisionada, técnicas 

odontológicas básica e materiais de uso odontológico, Fluoretos; 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:  

Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde. Cadastramento de famílias. Pré-Natal. Parto e 

Nascimento Humanizado, Puerpério. Aleitamento materno. Vigilância epidemiológica. Conceitos básicos: 

endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. 

Indicadores de saúde. Interpretação demográfica. Saneamento Básico Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). 

Higiene pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da mulher (exames de prevenção ao câncer de mama 

e cérvico-uterino), do homem (exames de prevenção ao câncer de próstata), do idoso. Prevenção a acidentes 

da criança e do idoso. Direitos da criança. Direito dos idosos. Alimentação e nutrição. Planejamento familiar. 

Prevenção e combate ao uso de drogas. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: 

DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre 

tifóide, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, 

sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e 

controle de roedores, escorpiões e outros peçonhentos. Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da 

família). Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas 

e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). 

 

AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  

Ações preventivas junto à comunidade; Campanhas Sanitárias. História da Saúde Pública no Brasil; 

Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, 

doença de chagas, escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre tifoide, hanseníase, hepatites, 

leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela 

e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e controle de roedores, escorpiões e outros 

peçonhentos. Legislação que trata e assuntos que envolvam a vigilância Sanitária; Noções de saneamento 

básico e agravos a saúde; Noções básicas sobre doenças infectocontagiosas; Defesas do organismo; Programa 

Nacional de Imunização; Programa de Saúde; Sistema único de Saúde; Objetivos de Saúde Pública; História 

Natural da doença e da prevenção; Educação em Saúde. Vigilância sanitária. Conceitos. Áreas de abrangência. 

Funções. Lei n.° 9.782/1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e dá outras providências. PSF (programa de saúde da família). Sistema Único de Saúde 

(SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, 

Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

DENTISTA: 

Técnicas restauradoras; Preparos cavitários;Nomenclatura e classificação das cavidades; Princípios gerais do 

preparo cavitário; Interrelação periodontia/dentística; Oclusão; Procedimentos preventivos e restauradores 

(características gerais)./Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos; Erupção dos dentes: fatores 

locais, sistêmicos e congênitos que influenciam o processo; Cárie dentária e tratamentos preventivos e 

restauradores na criança e no adolescente; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de suporte./Pares 

cranianos; Osteologia; Miologia; Vascularização da face. /Prevenção das doenças bucais; Recursos humanos 

direcionados para a promoção da saúde bucal./Características do periodonto sadio; Etiologia das doenças 

periodontais; Patologia periodontal e tratamento./Fármacos; Equipamentos; Técnicas e complicações; 

(anestésicos)./Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral; Anomalias dos dentes; Doenças da 

polpa e do periápice; Doenças periodontais; Infecções Bacterianas virais; Tumores dos tecidos moles; 

Patologia óssea; Cistos e Tumores odontogênicos; Manifestações orais de doenças sistêmicas./Princípios de 

exodontias simples e complicadas – particularidades./Preparo, moldagem e cimentação para prótese fixa; 

Características gerais, procedimentos operatórios e materiais utilizados nos diversos tipos de restaurações 

protéticas./Doenças infecciosas de interesse Odontológico; Proteção pessoal e do equipamento; Degermação 

das mãos e lavagem do instrumental; Esterilização e desinfecção./Histofisiologia do complexo dentino-pulpar; 

Patologias de origem não-endodôntica; Diagnóstico diferencial e semiologia em endodontia; Anatomia interna, 

cavidade de acesso e localização dos canais; Isolamento absoluto; Radiologia em endodontia; Microbiologia 

endodôntica; Biofilme bacteriano Perirradicular; Tratamento e retratamento endodôntico (generalidades); 
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Substâncias químicas empregadas no preparo radicular; Medicação intracanal. /Bases química, física e 

mecânica; Estrutura dental; Materiais restauradores diretos e indiretos; Cimentos e bases protetoras; Materiais 

para moldagem, modelos e troquéis e para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores./Vias de 

administração de drogas; Bases farmacológicas para a prática clínica; Uso de medicamentos na prevenção e 

controle da dor; Uso clínico de antimicrobianos; Tratamento de pacientes que requerem cuidados especiais; 

Prevenção da endocardite infecciosa; Protocolos indicados na prática odontológica./Princípios gerais de 

aplicação e efeitos biológicos dos raios X em odontologia; Técnicas radiográficas; Interpretação e patologia 

radiográfica./Saúde, saúde bucal saúde pública e profissões da saúde; Unidades de medidas: índices; 

Prevalência e incidência; Levantamentos sobre cárie dentária; Níveis de prevenção e de aplicação. 

 

DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA 

Prótese Fixa; Exames necessários ao planejamento dos próteses dentais: clínico, radiográfico e dos; modelos 

de estudo; Fatores que influenciam no planejamento mecânico, biológico, fisiológico e estético; Moldagem 

em prótese fixa casquetes e fio retrator; Confecção dos modelos de trabalho: sistemas de troquelização; 

Montagem dos modelos em articulador semi-ajustável: relações maxilo-mandibular em prótese fixa; Ajuste 

cervical dos retentores e características das infra-estrutura; Fixação dos retentores e pônticos para soldagem; 

Ajuste estético e funcional da cerâmica; Cimentação provisória: vantagens e desvantagens; Instalação 

definitiva: tipos de cimentos e técnicas adequadas; Controle posterior; Prótese Fixa Adesiva; Técnicas 

restauradoras; Preparos cavitários;Nomenclatura e classificação das cavidades; Princípios gerais do preparo 

cavitário; Interrelação periodontia/dentística; Oclusão; Procedimentos preventivos e restauradores 

(características gerais)./Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos; Erupção dos dentes: fatores 

locais, sistêmicos e congênitos que influenciam o processo; Cárie dentária e tratamentos preventivos e 

restauradores na criança e no adolescente; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de suporte./Pares 

cranianos; Osteologia; Miologia; Vascularização da face. /Prevenção das doenças bucais; Recursos humanos 

direcionados para a promoção da saúde bucal./Características do periodonto sadio; Etiologia das doenças 

periodontais; Patologia periodontal e tratamento./Fármacos; Equipamentos; Técnicas e complicações; 

(anestésicos)./Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral; Anomalias dos dentes; Doenças da 

polpa e do periápice; Doenças periodontais; Infecções Bacterianas virais; Tumores dos tecidos moles; 

Patologia óssea; Cistos e Tumores odontogênicos; Manifestações orais de doenças sistêmicas./Princípios de 

exodontias simples e complicadas – particularidades./Preparo, moldagem e cimentação para prótese fixa; 

Características gerais, procedimentos operatórios e materiais utilizados nos diversos tipos de restaurações 

protéticas./Doenças infecciosas de interesse Odontológico; Proteção pessoal e do equipamento; Degermação 

das mãos e lavagem do instrumental; Esterilização e desinfecção./Histofisiologia do complexo dentino-pulpar; 

Patologias de origem não-endodôntica; Diagnóstico diferencial e semiologia em endodontia; Anatomia interna, 

cavidade de acesso e localização dos canais; Isolamento absoluto; Radiologia em endodontia; Microbiologia 

endodôntica; Biofilme bacteriano Perirradicular; Tratamento e retratamento endodôntico (generalidades); 

Substâncias químicas empregadas no preparo radicular; Medicação intracanal. /Bases química, física e 

mecânica; Estrutura dental; Materiais restauradores diretos e indiretos; Cimentos e bases protetoras; Materiais 

para moldagem, modelos e troquéis e para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores./Vias de 

administração de drogas; Bases farmacológicas para a prática clínica; Uso de medicamentos na prevenção e 

controle da dor; Uso clínico de antimicrobianos; Tratamento de pacientes que requerem cuidados especiais; 

Prevenção da endocardite infecciosa; Protocolos indicados na prática odontológica./Princípios gerais de 

aplicação e efeitos biológicos dos raios X em odontologia; Técnicas radiográficas; Interpretação e patologia 

radiográfica./Saúde, saúde bucal saúde pública e profissões da saúde; Unidades de medidas: índices; 

Prevalência e incidência; Levantamentos sobre cárie dentária; Níveis de prevenção e de aplicação. 

 

CIRURGIÃO ORTOPÉDICO 

Semiologia ortopédica. - Métodos diagnósticos em ortopedia e traumatologia. - Coluna vertebral. - Tórax e 

cintura escapular. - Ombro, cotovelo e punho. - Quadril. - Joelho. - Perna e tornozelo. - Infecções 

osteoarticulares. - Osteoporose. - Tumores ósseos. - Artroscopias. - Reabilitação.DSTs, AIDS, saúde mental, 

tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - Epidemiologia. - Prevenção e 

Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 

- Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto 
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quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. - Fisiologia. - Genética. -Patologia. - 

Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - Cuidados em Ambiente Hospitalar. - 

Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. - Tratamento de 

Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

 

NEUROLOGISTA 

Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos 

transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das 

afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros 

distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-

vascular. Doenças neuromusculares -nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e 

metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso;DSTs, 

AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - 

Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na 

bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. 

- Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, 

testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

 

UROLOGISTA 

Obstetrícia e ginecologia. Anatomia ultrassonográfica do sacogestacional e do embrião. Anatomia 

ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anatomias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. 

Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla.Placenta e outros anexos do 

concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas inflamatórias.Contribuições do 

ultrassom nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela 

ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo 

ultrassonográfico damama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e patológico. 

Ultrassonografia e esterilidade.DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, 

desnutrição infantil. - Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, 

imunologia e vacinas. - Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - 

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis 

que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. 

- Embriologia. - Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - 

Epidemiologia Clínica. - Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame 

físico, investigação, testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças 

Alérgicas. - Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

 

GINECOLOGISTA 

Urgência em ginecologia e obstetrícia. Violência sexual. Lesões do colo uterino. Carcinoma de colo, útero, 

vulva e vagina. Patologia benigna e maligna de mama. Ciclo menstrual. Alterações no desenvolvimento sexual. 

Puberdade precoce. Anovulação crônica. Amenorréias. Infertilidade. Climatério. Hiperandrogenismo. 

Obstetrícia: Pré- natal. Medicina fetal. Morte fetal. Aborto. Nascimento pré-termo. Gestação pós- termo. 

Ruptura prematura das membranas. Doença hemolítica perinatal. Crescimento intra-uterino restrito. 

Gemelaridade. Avaliação da saúde fetal. Avaliação da maturidade pulmonar fetal.Infecções pré-natais. 

Assistência ao trabalho de parto. Indução ao parto. Fórcipe Cesariana. Apresentação pélvica. Parto 

disfuncional. Puerpério. Amamentação. Doença hipertensiva na gestação. Diabete Mellitus gestacional. 

Gestação e HIV Droga e gestação. Hemorragia ante-parto e pós-parto. Gestação ectópica. Doença trofoblástica 

gestacional.DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. 

- Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na 
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bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. 

- Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, 

testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

 

CARDIOLOGISTA 

Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 

diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 

radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. 

Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico 

e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: Diagnóstico e 

tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar.DSTs, AIDS, saúde 

mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - Epidemiologia. - 

Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua 

totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. - Fisiologia. - 

Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - Cuidados em 

Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e 

diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças Infecciosas 

e Parasitárias. 

 

PSIQUIATRA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL 

- Transtorno de Déficit de Atenção. - Transtornos de Personalidade e Transtornos Somatoformes. - Outras 

Transtornos, Doenças e Distúrbios relacionados à Psiquiatria. - Teorias, conceitos, abordagens e tratamentos. 

- Psicanálise e tratamentos. - Avaliação e Entrevista Psiquiátrica. - Distúrbios Psiquiátricos da Criança. - 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Psicose Infantil. - Aspectos psiquiátricos das lesões do SNC.DSTs, 

AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - 

Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na 

bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. 

- Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, 

testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da administração de 

medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações 

em saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e 

medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. 

Posições para exames; Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, 

alta, transferência e óbito. Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento 

cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios das cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde da 

Mulher – Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 

Assistência de enfermagem no atendimento ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem 

no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; 

Amamentação; Complicações e doenças decorrentes da gravidez. 

 

ENFERMEIRO 

Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e 

contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, 
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Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 

Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de medicação; 

esterilização de material; Consulta de enfermagem; procedimentos de enfermagem. Assistência Integral à 

Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação básica 

infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas, infecções respiratórias agudas. Assistência integral à 

Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher: Programa Nacional de Prevenção do Câncer 

de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Assistência aos portadores de 

doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso. Assistência 

Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do Portador de 

Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do 

Portador de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente 

Transmissíveis ‐ DST; AIDS. Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. 

 

MÉDICO 

DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase,diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - 

Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na 

bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. 

- Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, 

testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

 

MÉDICO DO TRABALHO 

DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. - Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. - Imunizações, imunologia e vacinas. - 

Epidemiologia. - Prevenção e Combate a Doenças. - Direitos dos usuários da saúde. - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde. - Ética Profissional. - Legislação (considerar as leis que constam na 

bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). - Anatomia. - Embriologia. 

- Fisiologia. - Genética. -Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia Clínica. - 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, 

testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças 

Infecciosas e Parasitárias - Agravos à saúde do trabalhador. - Saúde mental. - Sistemas sensoriais, respiratório 

e cardiovascular. - Câncer. - Sistema musculoesquelético. - Sangue. - Sistemas nervoso, digestivo, renal-

urinário e reprodutivo. - Doenças da pele. - Aspectos legais da medicina do trabalho. - Responsabilidades em 

relação à segurança e saúde ocupacional. - Saúde ocupacional como um direito humano. - Convenções da 

Organização Internacional do Trabalho. - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. - 

Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. - Dos direitos de associação e representação. - Acordo e 

dissídios coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e segurança ocupacional. - Saúde e segurança 

no local de trabalho. - Emprego precário. - O sistema previdenciário brasileiro (Decreto no 3.048/99). - 

Prestações do regime geral de previdência social. - Das prestações do acidente de trabalho e da doença 

profissional. - Da comunicação do acidente. - Das disposições diversas relativas ao acidente de trabalho. - Da 

habilitação e reabilitação profissional. - Carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial. - 

Doenças profissionais e do trabalho - Classificação dos agentes nocivos. - Formulários de informações.  
 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/CARATÊ 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 
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ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/BASQUETE 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/FUTSAL 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/PATINAÇÃO ARTÍSTICA 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/TAE KWON DO 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/XADRÊZ 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/YOGA 
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Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/VOLEI DE PRAIA 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/SURF 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/HANDEBOL 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/NATAÇÃO 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 

exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 

 

PROFESSOR TÉCNICO DESPORTIVO/ZUMBA 

Esporte e jogos na escola: competição e cooperação; Crescimento e desenvolvimento motor. Brincadeiras e 

estímulos. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 

utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 

Fisiologia do esforço Noções de fisiologia e anatomia humana. Socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos 
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exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, 

termorregulação e relação entre atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, 

ginástica e dança. Aspectos sócio-culturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto 

da educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

CPF:  
Carteira de 

Identidade: 
 

Cargo Pretendido:  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital nº .................................do município 

.............................para que surta os efeitos legais que: 

 

- a necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima mencionado; 

 

- fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer 

readaptação ou aposentadoria. 

 

Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

 

 

_________________, _____ de ______________ de 2016. 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 


