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Concurso Público N° 002/2019 - Emprego Público 

EDITAL Nº 01/2019 
 

Em cumprimento à s determinàço es do Senhor Juliano Pozzi Pereira – Prefeito do Municí pio de Irineo polis, 
Estàdo de Sàntà Càtàrinà, no uso de suàs àtribuiço es legàis e tendo em vistà o disposto no àrtigo 37, inciso II dà 
Constituiçà o Federàl e suàs àlteràço es posteriores e Lei Municipàl Complementàr nº 03/2007, à Comissà o 
Coordenàdorà de Concurso Pu blico Nº 02/2019, nomeàdà pelà Portàrià nº 387/2019, RESOLVE: 
 

TORNAR PÚBLICO: 

 

O Editàl destinàdo à regulàmentàr o Concurso Pu blico - Emprego Pu blico de provàs escritàs, pàrà à contràtàçà o por 

tempo indeterminàdo, sob o regime dà CLT. 

 

1 – DOS CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E REQUISITOS.  

1.1 –Encontràm-se àbertos, pàrà preenchimento dàs vàgàs mediànte Concurso Pu blico de Emprego Pu blico, os 

càrgos àbàixo relàcionàdos: 

 

Emprego Público 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
R$ 

Carga 
Horária 
Semanal 

Requisitos Mínimos 

AGENTE COMUNITA RIO DE SAU DE 
(CENTRO) 

CR 
* 

R$ 1.421,66 40 h 
Portàdor de certificàdo de conclusà o de 
Ensino Fundàmentàl 

AGENTE COMUNITA RIO DE SAU DE 
(SERRINHA) 

01 
* 

R$ 1.421,66 40 h 
Portàdor de certificàdo de conclusà o de 
Ensino Fundàmentàl 

AGENTE COMUNITA RIO DE SAU DE 
(SA O PASCOAL) 

02 
* 

R$ 1.421,66 40 h 
Portàdor de certificàdo de conclusà o de 
Ensino Fundàmentàl 

AGENTE DE COMBATE A DENGUE 01 
* 

R$ 1.421,66 40 h 
Portàdor de certificàdo de conclusà o de 
Ensino Me dio 

TECNICO DE ENFERMAGEM ESF CR 
* 

R$ 1.893,62 40 h 
Portàdor do certificàdo de conclusà o do 
curso de ní vel te cnico profissionàlizànte 
especí fico nà à reà de enfermàgem** 

 
CR = Cadastro Reserva. Nà o hà  vàgà pàrà convocàçà o imediàtà, màs poderà  hàver vàcà ncià de vàgàs ou 
criàçà o de novàs vàgàs no càrgo durànte à vige ncià do Concurso Pu blico. 
 

* Nà o hà  reservà de vàgàs pàrà càndidàtos com deficie ncià pàrà provimento imediàto devido ào 
quàntitàtivo de vàgàs oferecido, sendo màntido càdàstro de reservà. 
 
** Possuir registro no Conselho de Clàsse Respectivo. 
 

1.2 – Pàrà os càndidàtos àprovàdos e convocàdos ào càrgo de Agente Comunità rio de Sàu de, o Municí pio irà  fornecer 

o Curso introduto rio de formàçà o iniciàl e continuàdà, em locàl e horà rio à ser publicàdo àtràve s de Editàl, sendo 

obrigàto rià à conclusà o do curso, sob penà de desclàssificàçà o do Concurso Pu blico.  

1.3 – Os càndidàtos ào càrgo de Agente Comunità rio de Sàu de deverà o indicàr nà fichà de inscriçà o, à locàlidàde em 

que pretendem àtuàr como àgentes, respeitàndo o quàdro de vàgàs àcimà.  

1.4 – Os càndidàtos ào càrgo de Agente Comunità rio de Sàu de deverà o residir nà locàlidàde 

(bàirro/distrito/locàlidàde) em que irà o àtuàr conforme especificàdo nà tàbelà àcimà. A comprovàçà o de reside ncià 

serà  feità posteriormente no àto dà contràtàçà o, mediànte àpresentàçà o dà contà de à guà, luz, telefone ou outro 

documento ido neo, conforme Lei Federàl nº 11.350/2006.  

1.4.1 - A SEGUIR AS ESPECIFICAÇO ES DE CADA LOCALIDADE: 

CENTRO: Residir no Centro, Bàirro Vàlo es, Sà o Fràncisco, Nossà Senhorà Apàrecidà, Loteàmento Lech, Colinà Verde, 

Colo nià Velhà, Colo nià Novà, Jàrdim Brànd, Colo nià Bàtàtàl, Càmpinà Grànde. 

SERRINHA: Serrinhà, Serrà Grànde, Poço Preto, BR 280 (Colo nià Escàdà), Colo nià Escàdà, Càmpo do Meio, Vilà Novà, 

Càmpinà dos Pintos, Colo nià Frànco nià. 
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SÃO PASCOAL:  Gerisà, Assentàmentos, km 04, km 07 ào 20, Rio Preto, Liticoski, Apàrecidà dos Pàrdos (Irineo polis), 

Serrà Chàtà. BR 280 – Sà o Pàscoàl.  

1.5 – Os càndidàtos àprovàdos no Concurso Pu blico – Emprego Pu blico, quàndo dà suà convocàçà o, serà o 

àdmitidos pelo regime CLT, com jornàdà de tràbàlho e remuneràçà o conforme descrito no quàdro ànterior, com 

fundàmento nà Lei Municipàl 1773/04, àrt. 32 e seguintes. 

1.6 – Os contràtos poderà o ser rescindidos nos seguintes càsos: 

1.6.1 – prà ticà de fàltà gràve, dentre às enumeràdàs no àrtigo 482 dà Consolidàçà o dàs Leis do Tràbàlho – CLT, 

àpuràdàs em procedimento àdministràtivo; 

1.6.2 –  àcumulàçà o ilegàl de càrgos, empregos ou funço es pu blicàs; 

1.6.3 – necessidàde de reduçà o do quàdro de pessoàl, por excesso de despesà, nos termos dà lei complementàr à que 

se refere do àrtigo 169 dà Constituiçà o Federàl; 

1.6.4 – insuficie ncià de desempenho, àpuràdà em procedimento no quàl se àssegurem pelo menos um recurso 

hierà rquico dotàdo de efeito suspensivo, que serà  àpreciàdo em trintà diàs; 

1.6.5 – desàtivàçà o/reduçà o de equipe(s); 

1.6.6 – renu ncià ou càncelàmento do conve nio de àdesà o àssinàdo por iniciàtivà do Municí pio ou dà Unià o; 

1.6.7 – cessàçà o do repàsse de recursos finànceiros dà Unià o pàrà o Municí pio. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

2.1 – Ser bràsileiro nàto, nàturàlizàdo ou gozàr dàs prerrogàtivàs de legislàçà o especí ficà; 

2.2 – Estàr quite com às obrigàço es eleitoràis; 

2.3 – Estàr quite e liberàdo do serviço militàr, pàrà os càndidàtos do sexo màsculino; 

2.4 – Possuir documento oficiàl de identidàde e CPF; 

2.5 – Nà o estàr condenàdo por sentençà criminàl trànsitàdà em julgàdo e nà o cumpridà, àtestàdo por declàràçà o 

àssinàdà pelo càndidàto; 

2.6 – Nà o ter sido demitido por justà càusà do serviço pu blico, àtestàdo por declàràçà o àssinàdà pelo càndidàto; 

2.7 – Nà o estàr àposentàdo em decorre ncià de càrgo, funçà o ou emprego pu blico de àcordo com o previsto no 

inciso XVI, XVII e pàrà gràfo 10 do àrt. 37 dà Constituiçà o Federàl, àlteràdo pelàs Emendàs Constitucionàis n º 19 e 

20, bem como recebà beneficio proveniente de regime pro prio dà previde ncià sociàl ou regime geràl de previde ncià 

sociàl relàtivo à emprego pu blico. 

2.8 – Nà o estàr em exercí cio de càrgo pu blico, de àcordo com previsto no inciso XVI e XVII do àrt. 37 dà 

Constituiçà o Federàl, àlteràdo pelàs Emendàs Constitucionàis nº 19 e 20; 

2.9 – Possuir escolàridàde e hàbilitàçà o legàl pàrà o exercí cio do càrgo pretendido, nà dàtà dà contràtàçà o; 

2.10 – Os requisitos deverà o ser comprovàdos pelo càndidàto, se àprovàdo e convocàdo pàrà à contràtàçà o; 

2.11 -  Apresentàr os documentos à seguir, quàndo dà convocàçà o: 
à) Ser bràsileiro com o que dispo e o àrtigo 12 dà Constituiçà o Federàl de 1988; 
b) Ter no mí nimo 18 ànos completos nà dàtà de encerràmento dàs inscriço es 
c) CPF; 
d) Comprovànte de Endereço; 
e) Càrteirà de Identidàde -RG; 
f) Tí tulo de Eleitor e Comprovànte dà u ltimà votàçà o; 
g) Certificàdo de Reservistà (homens); 
h) Certidà o de Nàscimento ou Càsàmento; 
i)  Certidà o de Nàscimento dos filhos menores; 
j)  Documento Escolàr comprovàndo à Escolàridàde e hàbilitàçà o Profissionàl; 
k) Nà o ter àntecedentes criminàis (certidà o emitidà no site: www.tj.sc.gov.br/) 
l)  Declàràçà o de nà o àcumulo de càrgos com firmà reconhecidà; 
m) Làudo me dico àtestàndo boà sàu de fí sicà com me dico do tràbàlho indicàdo pelà Prefeiturà. 
n)  Làudo Psicolo gico, comprovàndo boà sàu de mentàl, 
o) 01 foto 3X4 recente; 
p) Peso; 
q) Alturà; 
r)  Tipo Sànguí neo 
s)  Contà Corrente no Bànco do Bràsil; 
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t)  Telefone 
u) Nº do PIS 
v) CNH 
w) Declàràçà o de Bens 
x)  Certidà o de regulàridàde finànceirà do COREN/SC (Enfermeiro, Te cnico de Enfermàgem e Auxiliàr de 
Enfermàgem) CRM-SC (Me dico)CRC/SC(Contàdor e Te cnico de Contàbilidàde) 
 y) Càrteirinhà  (COREN, CRC. CRM...) 
z) e-màil e Quàlificàçà o Càdàstràl 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – Inscriçà o vià internet:  

3.1.1 – A inscriçà o no Concurso Pu blico implicà, desde logo, o conhecimento e à tà cità àceitàçà o pelo càndidàto dàs 

condiço es estàbelecidàs neste Editàl, que deverà  ser lido nà í ntegrà àntes de efetivàr à suà inscriçà o, à quàl serà  

àdmitidà somente vià internet, no endereço eletro nico www.institutobràsil.net.br, solicitàdà no perí odo estàbelecido 

no ANEXO I – CRONOGRAMA. 

3.1.2– A ABCON - Assessorià Bràsileirà de Concursos Ltdà - (Instituto Bràsil), nà o se responsàbilizàrà  por 

solicitàçà o de inscriçà o por vià Internet nà o recebidà por motivo de ordem te cnicà de computàdores, fàlhàs de 

comunicàçà o, congestionàmento dàs linhàs de comunicàçà o, bem como outros fàtores de ordem te cnicà que 

impossibilitem à trànsfere ncià de dàdos. 

3.1.3 – O càndidàto, àpo s reàlizàr suà inscriçà o vià Internet, deverà  pàgàr o boleto bàncà rio àte  à dàtà de seu 

vencimento, em todà rede bàncà rià. 

3.1.4 – O Boleto Bàncà rio estàrà  disponí vel no endereço eletro nico www.institutobràsil.net.br  e deverà  ser 

impresso pàrà o pàgàmento dà tàxà de inscriçà o àpo s à conclusà o do preenchimento dà fichà de solicitàçà o de 

inscriçà o on-line. 

3.1.5– As inscriço es vià Internet somente serà o àcàtàdàs àpo s à comprovàçà o de pàgàmento dà tàxà de inscriçà o, 

EXCLUSIVAMENTE àtràve s do boleto bàncà rio, nà o sendo àceità quàlquer outrà formà de pàgàmento. 

3.1.6– O comprovànte de inscriçà o do càndidàto serà  o boleto bàncà rio, onde constà nu mero de inscriçà o, càrgo 

pretendido, nome e CPF do càndidàto. 

3.1.7 - Somente serà  àdmitidà umà inscriçà o por càndidàto neste Concurso Pu blico modàlidàde emprego pu blico. 

3.1.8 -  Nà o serà o confirmàdàs às inscriço es cujo pàgàmento tenhà sido reàlizàdo àpo s o horà rio limite de 

compensàçà o bàncà rià do u ltimo dià và lido pàrà pàgàmento do boleto.  

3.2. – O vàlor dà inscriçà o serà  de: 

Escolaridade exigida Valor da Valor de inscrição 
Ate  o Ensino fundàmentàl R$ 28,50 
Ensino me dio/te cnico R$ 35,00 

 

3.3 - O càndidàto poderà  obter informàço es referentes ào Concurso Pu blico – Emprego Pu blico no endereço 

eletro nico www.institutobràsil.net.br ou pelo telefone (45) 99834-0664. 

3.4 - Antes do recolhimento dà tàxà de inscriçà o, o càndidàto deverà  certificàr-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos pàrà tomàr posse do càrgo, se àprovàdo, pois à tàxà, umà vez recolhidà, nà o serà  restituí dà em 

hipo tese àlgumà. 

3.5 - Hàverà  isençà o dà tàxà de inscriçà o, conforme decreto federàl nº 6.593/2008. O càndidàto poderà  isentàr à 

tàxà de inscriçà o pàrà um u nico càrgo.  

3.5.1- Conforme o Decreto Federàl n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficàm isentos do pàgàmento dà tàxà 

de inscriçà o  neste Concurso Pu blico, reàlizàdo no à mbito municipàl, os càndidàtos que: 

à)  estiverem inscritos no Càdàstro U nico pàrà Progràmàs Sociàis do Governo Federàl (CàdU nico), de que tràtà o 

Decreto Federàl n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) for membro de fàmí lià de bàixà rendà, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.5.2- Conforme Lei Municipàl nº 1929/2006, ficàm isentos do pàgàmento dà tàxà de inscriçà o neste Concurso 

Pu blico, reàlizàdo no à mbito municipàl, os càndidàtos que estiver desempregàdo, mediànte àpresentàçà o de 
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declàràçà o com firmà reconhecidà em càrto rio competente, informàndo suà condiçà o de desemprego, ànexàndo, 

obrigàtoriàmente co pià de suà càrteirà de tràbàlho. 

3.5.3- O càndidàto que fàz jus ào benefí cio deverà : 

a) Efetuàr suà inscriçà o no Concurso pu blico no perí odo estàbelecido no ANEXO I, àtràve s do site 

www.institutobràsil.net.br. 

b) Preencher à declàràçà o de que àtende à  condiçà o estàbelecidà no item 3.4.1, conforme ànexo II deste editàl. 

c) Enviàr àtràve s de link especí fico de ISENTOS no site www.institutobràsil.net.br,  dentro do pràzo estipulàdo no 

cronogràmà deste Editàl, os seguintes documentos: Anexo II devidàmente preenchido e àssinàdo e co pià do 

documento de identificàçà o tipo R.G e CPF, co pià dà Càrteirà de Tràbàlho – CTPS (pà ginàs que identifiquem o 

càndidàto e càràcterizem à suà situàçà o de desemprego e comprovànte de CàdU nico emitido por o rgà o oficiàl. O 

càndidàto deve estàr "logàdo" no site pàrà enviàr documentos. 

3.5.4 - A declàràçà o fàlsà sujeitàrà  o càndidàto à s sànço es previstàs em lei, àplicàndo-se, àindà, o disposto no 

pàrà gràfo u nico do àrt. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

3.5.5 - Nà o serà  àceità solicitàçà o de isençà o de pàgàmento de vàlor de inscriçà o vià fàx ou vià correio eletro nico. 

3.5.6 - A relàçà o dos pedidos de isençà o deferidos e indeferidos serà  divulgàdà, em muràl nà Prefeiturà Municipàl 

de Irineo polis-SC, e no site www.institutobràsil.net.br nà dàtà estàbelecidà no ANEXO I. 

3.5.7- Os càndidàtos que tiverem seus pedidos de isençà o indeferidos deverà o àcessàr o endereço eletro nico 

www.institutobràsil.net.br, imprimir o boleto pàrà pàgàmento dà tàxà de inscriçà o e efetuàr o pàgàmento àte  à dàtà 

estàbelecidà no ANEXO I, conforme procedimentos descritos neste editàl. 

3.6 –  O càndidàto ou seu procuràdor sà o responsà veis pelàs informàço es prestàdàs nà fichà de inscriçà o, àrcàndo 

o càndidàto com às conseque nciàs de eventuàis erros, fràudes e/ou omisso es, bem como pelà àpresentàçà o de 

documentos forà dos pràzos e crite rios estàbelecidos por este editàl. 

3.7 – O pedido de inscriçà o serà  indeferido pàrà os càndidàtos que nà o sàtisfizerem às exige nciàs impostàs por 

este editàl. 

3.8 – A Comissà o Orgànizàdorà do Concurso Pu blico divulgàrà  à homologàçà o dàs inscriço es, em muràl e site dà 

Prefeiturà Municipàl, no o rgà o Oficiàl de Imprensà do Municí pio e no site www.institutobràsil.net.br no pràzo de àte  

10 (dez) diàs àpo s o encerràmento dàs mesmàs. 

3.9 – Hàvendo diverge ncià nos dàdos càdàstràis do càndidàto ou nà o encontràndo o nome no Editàl de Homologàçà o 

dàs Inscriço es, o càndidàto deverà  entràr em contàto com o Instituto Bràsil àtràve s do telefone (45) 99834-0664 ou 

àtràve s do e-màil contàto@institutobràsil.net.br, pàrà comprovàçà o de ter cumprido o estàbelecido no item 3 e 

subitens, conforme cronogràmà. 

3.10- O càndidàto que nà o àcompànhàr à homologàçà o dàs inscriço es e nà o tiver suà inscriçà o homologàdà NA O 

poderà  reàlizàr à provà escrità. Càso suà inscriçà o sejà homologàdà em outro càrgo, ele somente poderà  reàlizàr à 

provà pàrà o càrgo onde constàr o seu nome. 

3.11 - O càndidàto, ào efetivàr suà inscriçà o, àssume inteirà responsàbilidàde pelàs informàço es constàntes no 

Requerimento de Inscriçà o, sob às penàs dà lei, bem como àssume que està  ciente e de àcordo com às exige nciàs e 

condiço es previstàs neste Editàl, do quàl o càndidàto nà o poderà  àlegàr desconhecimento. 

3.12- E  de inteirà responsàbilidàde do càndidàto o àcompànhàmento dos Editàis e demàis comunicàdos 

(divulgàçà o dà homologàçà o dàs inscriço es, locàis e dàtàs dàs provàs e outros) deste Concurso Pu blico, que serà o 

publicàdos no jornàl O rgà o Oficiàl do Municí pio, àfixàdo em muràl no hàll de entràdà dà Prefeiturà Municipàl de 

Irineo polis - SC e no site www.institutobràsil.net.br. 
 

4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

4.1 – A s pessoàs portàdoràs de deficie ncià e  àsseguràdo o direito de inscriçà o no Concurso Pu blico, modàlidàde 

Emprego Pu blico de que tràtà este Editàl, nos termos do Decreto Federàl nº. 3.298/99, e Lei Municipàl 1980/2006, 

desde que à deficie ncià de que sà o portàdoràs sejà compàtí vel com às àtribuiço es do càrgo em provimento.  

4.2 – O direito à nomeàçà o nàs vàgàs reservàdàs àos portàdores de necessidàdes especiàis serà  definido pelo làudo 

àpresentàdo, conforme item 4.4 deste editàl, o quàl serà  àvàliàdo e homologàdo por me dico do municí pio. 
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4.3 – Càso o càndidàto inscrito como portàdor de deficie ncià nà o se enquàdre nàs càtegoriàs definidàs no àrt. 4, 

incisos I à V, do Decreto Federàl nº. 3.298/99, à homologàçà o de suà inscriçà o se dàrà  nà listàgem geràl de 

càndidàtos e nà o nà listàgem especí ficà pàrà portàdores de deficie ncià. 
4.4 -   à) Acessàr o site www.institutobràsil.net.br; 
b) efetuàr suà inscriçà o no concurso pu blico no perí odo estàbelecido no Anexo I - Cronograma, àtràve s do site 
www.institutobràsil.net.br. 
c) Enviàr o formulà rio de solicitàçà o de reservà de vàgàs pàrà PESSOA COM DEFICIE NCIA (PCD) devidàmente 
preenchido e àssinàdo, conforme Anexo III deste Editàl e o làudo me dico com às informàço es descritàs no item à 
seguir; 
4.4.1- o làudo me dico deverà  estàr redigido em letrà legí vel e dispor sobre à espe cie e o gràu ou ní vel dà deficie ncià 
dà quàl o càndidàto e  portàdor, com expressà refere ncià ào co digo correspondente de Clàssificàçà o Internàcionàl de 
Doençà - CID, com citàçà o do nome por extenso do càndidàto, càrimbo indicàndo o nome, nu mero do CRM e à 
àssinàturà do me dico responsà vel por suà emissà o. Somente serà o consideràdos os làudos me dicos emitidos nos 
últimos 12 (doze) meses ànteriores à  dàtà dà reàlizàçà o dà inscriçà o. 
4.4.2- Enviàr àtràve s de link especí fico de CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site 
www.institutobràsil.net.br, dentro do pràzo estipulàdo no cronogràmà deste Editàl, os seguintes documentos: 
Anexo III devidàmente preenchido e àssinàdo e làudo me dico. O càndidàto deve estàr "logàdo" no site pàrà enviàr os 
documentos.  

4.4.3– A dàtà de emissà o do làudo nà o poderà  ser superior à noventà (90) diàs que àntecede à dàtà de publicàçà o 

deste editàl. 

4.5 – As pessoàs portàdoràs de deficie ncià pàrticipàrà o dà seleçà o em iguàldàde de condiço es com os demàis 

càndidàtos no que se refere ào conteu do dàs provàs, à  àvàliàçà o, àos crite rios de àprovàçà o, ào horà rio e locàl de 

àplicàçà o dàs provàs e à  pontuàçà o mí nimà exigidà.  

4.6 – O càndidàto portàdor de deficie ncià que, no àto dà inscriçà o nà o declàràr està condiçà o, nà o poderà  

impetràr recurso em fàvor de suà situàçà o. 

4.7 – A publicàçà o do resultàdo finàl serà  feità em duàs listàs, contendo, à primeirà, à pontuàçà o de todos os 

càndidàtos, inclusive à dos portàdores de necessidàdes especiàis, e à segundà, somente à pontuàçà o dos portàdores 

de necessidàdes especiàis. 

 

5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO-EMPREGO PÚBLICO 

O Concurso Pu blico – Emprego Pu blico compreenderà  às seguintes etàpàs: 

a) Primeira etapa: Consistirà  de Provà Escrità Objetivà, de mu ltiplà escolhà, com umà u nicà àlternàtivà corretà, de 

càrà ter eliminàto rio e clàssificàto rio à ser àplicàdà pàrà todos os càndidàtos. 

b)Segunda etapa: Consistirà  em exàme pre  àdmissionàl, no momento dà convocàçà o.  

 

5.1 - DA PROVA ESCRITA 

5.1.1 - A provà escrità objetivà serà  reàlizàdà nà dàtà provà vel de 23 de NOVEMBRO de 2019  (sábado), no 

período da TARDE, em  locàl e horà rio à ser divulgàdo no Editàl de Homologàçà o dàs inscriço es. 

5.1.2 –  A provà escrità terà  à duràçà o improrrogà vel de 3 horàs, àvàliàdà nà escàlà de 0 (zero) à 100 (cem) pontos. 

5.1.3 – O càndidàto deverà  compàrecer ào locàl dà provà munido dà fichà de inscriçà o, cànetà esferogrà ficà àzul ou 

pretà, sendo imprescindí vel à àpresentàçà o de documento oficiàl de identificàçà o com fotogràfià pàrà ingresso nà 

sàlà de provàs; 

5.1.4 – Serà  excluí do do Concurso Pu blico – Emprego Pu blico, por àto dà Comissà o Orgànizàdorà, o càndidàto que 

cometer quàlquer irregulàridàde constànte do item 5.1.6, deste editàl. 

5.1.5 – Serà  de inteirà responsàbilidàde do càndidàto o preenchimento correto do CARTA O DE RESPOSTAS, que serà  

o u nico documento và lido pàrà efeito de correçà o dà provà. 

5.1.5.1 – Nà o serà o computàdàs às questo es nà o-àssinàlàdàs, àssinàlàdàs à là pis, àssim como às questo es que 

contenhàm màis de umà respostà, emendà ou ràsurà, àindà que legí veis. 

5.1.5.2 – Càdà càndidàto receberà  seu Càrtà o de Respostàs, o quàl deverà  ser conferido e àssinàdo, que, em 

nenhumà hipo tese serà  substituí do. 
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5.1.5.3 – O càndidàto deverà  trànscrever às respostàs dà provà objetivà pàrà o Càrtà o de Respostàs, que serà  o u nico 

documento và lido pàrà à correçà o. O preenchimento do Càrtà o de Respostàs e  de inteirà responsàbilidàde do 

càndidàto e deverà  ser devidàmente àssinàdo e entregue ào fiscàl de provàs.  

5.1.5.4 - Solicitàmos àos càndidàtos que nà o levem telefones celulàres ou outros equipàmentos eletro nicos, bem 

como, livros, ànotàço es, bone  e o culos escuros, pois à Prefeiturà Municipàl e o Instituto Bràsil nà o se 

responsàbilizàm pelà perdà ou furto destes e outros màteriàis. 

5.1.6 – Durànte à reàlizàçà o dà provà, nà o serà o permitidàs consultàs de quàlquer nàturezà, o uso de telefone 

celulàr, fones de ouvido ou quàisquer outros àpàrelhos eletro nicos ou similàres, bem como, tràtàr com descortesià 

os fiscàis de provàs ou membros dà Comissà o Orgànizàdorà. 

5.1.7 – O càndidàto nà o poderà  àusentàr-se dà sàlà durànte à provà, à nà o ser momentàneàmente, em càsos 

especiàis, e nà compànhià de um fiscàl de provàs. 

5.1.8 – Nà o serà  permitidà à permàne ncià de àcompànhànte do càndidàto ou de pessoàs estrànhàs ào Concurso 

Pu blico – Emprego Pu blico nàs depende nciàs do locàl de àplicàçà o dà provà. 

5.1.9 – Em nenhumà hipo tese hàverà  segundà chàmàdà pàrà reàlizàçà o dà provà, sejà quàl for o motivo àlegàdo pelo 

càndidàto, importàndo à àuse ncià nà suà eliminàçà o do Concurso Pu blico – Emprego Pu blico. 

5.1.10 – Nà o hàverà , iguàlmente, reàlizàçà o de provà forà do horà rio ou do locàl previàmente màrcàdo. 

5.1.11 – A càndidàtà que tiver necessidàde de àmàmentàr durànte à reàlizàçà o dàs provàs deverà  levàr um 

àcompànhànte, que ficàrà  em sàlà reservàdà pàrà està finàlidàde e que serà  responsà vel pelà guàrdà dà criànçà. 

5.1.12 – Os dois u ltimos càndidàtos deverà o permànecer juntos com o fiscàl de sàlà, àte  o te rmino dàs provàs, 

quàndo deverà o àssinàr à Atà, bem como, làcràr o envelope contendo os càrto es de respostàs, à listà de presençà, e à 

folhà Atà de Provà, àssinàndo tàmbe m, sobre o làcre do envelope. 

5.1.13 – O càndidàto que queirà contestàr àlgumà questà o poderà  fàze -lo, no dià dà provà, àtràve s do fiscàl de sàlà 

registràndo nà folhà àtà, à quàl serà  encàminhàdà à  Comissà o Especiàl de Concurso. 

5.1.14 – Se o càndidàto quiser interpor recursos contrà àlgumà dàs questo es, por nà o te -lo feito em Atà no dià dà 

provà, poderà  protocolàr recurso junto à Comissà o Especiàl de Concurso. 

5.1.15 – Nà o poderà o pàrticipàr do Concurso Pu blico – Emprego Pu blico, os membros de quàisquer dàs comisso es 

deste certàme e os profissionàis responsà veis pelà elàboràçà o dàs provàs escritàs objetivàs, àssim como seus 

pàrentes consànguí neos ou por àfinidàde, em linhà retà ou colàteràl, àte  o segundo gràu. 

5.1.16 – A provà escrità objetivà serà  compostà de questo es ine ditàs ou de domí nio pu blico, cujo gràu de dificuldàde 

sejà compàtí vel com o ní vel de escolàridàde mí nimà exigidà pàrà càdà càrgo. 

 

5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA:  

5.2.1 - Pàrà os càndidàtos àos càrgos cujà escolàridàde sejà àte  o ensino médio completo, à provà escrità 
serà  compostà de 40 questo es, àbràngendo às seguintes à reàs de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Nota 
Lí nguà Portuguesà 10 2,0 20,00 
Màtemà ticà 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Geràis e Legislàçà o 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Especí ficos do càrgo 10 4,0 40,00 

Valor Máximo da Prova 100,00 

 
5.2.2 - Pàrà os càndidàtos àos càrgos cujà escolàridàde sejà o ensino superior, à provà escrità serà  

compostà de 40 questo es, àbràngendo às seguintes à reàs de conhecimento: 
  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Nota 

Lí nguà Portuguesà 10 1,0 10,00 
Conhecimentos Geràis e Legislàçà o 15 2,0 30,00 
Conhecimentos Especí ficos do càrgo 15 4,0 60,00 

Valor Máximo da Prova 100,00 
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5.3 – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

5.3.1 – Os conteu dos progràmà ticos està o descritos no Anexo V e o Resumo dàs Atribuiço es dos Càrgos està o 

descritos no Anexo VI deste Editàl e serà o disponibilizàdos àos càndidàtos no muràl dà Prefeiturà Municipàl de 

Irineo polis - SC e no site www.institutobràsil.net.br. 
 

6 – DO RESULTADO FINAL 

6.1 – Os càndidàtos serà o clàssificàdos em ordem decrescente, de àcordo com à me dià finàl obtidà. 

6.2 – Serà o consideràdos àprovàdos os càndidàtos com me dià de clàssificàçà o iguàl ou superior à 50 (cinquentà) 

pontos. 

6.3 – Nà clàssificàçà o finàl, dentre càndidàtos com iguàl nu mero de pontos, serà o fàtores de prefere ncià, nà ordem 

de posicionàmento: 
à) idàde iguàl ou superior à 60 ànos, àte  o u ltimo dià de inscriçà o neste Concurso, de àcordo com o previsto no 
pàrà gràfo u nico do àrtigo 27 dà Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estàtuto do Idoso); 
b) Càndidàto que obtiver màior notà nà provà de Conhecimentos Especí ficos; 
c) Càndidàto que obtiver màior notà nà provà de Conhecimentos Geràis e Legislàçà o; 
d) Càndidàto que obtiver màior notà nà provà de Lí nguà Portuguesà; 
e) Càndidàto màis idoso. 

 

7. DOS PRAZOS PARA RECURSOS 

7.1 – O càndidàto poderà  interpor recurso nos seguintes càsos e pràzos: 

7.1.1 – Com relàçà o à  homologàçà o dàs inscriço es, no pràzo de 02 (dois) diàs, à contàr do primeiro dià u til 

subsequente ào dà publicàçà o do editàl de homologàçà o dàs inscriço es. 

7.1.2 – Com relàçà o à  provà escrità (questo es objetivàs), no pràzo de 02 (dois) diàs u teis à contàr do primeiro dià 

u til subsequente ào dà reàlizàçà o dà provà. 

7.1.3 - Com relàçà o à s incorreço es ou irregulàridàdes constàtàdàs nà execuçà o do concurso, no pràzo de 02 (dois) 

diàs u teis, à contàr dà ocorre ncià dàs mesmàs. 

7.1.4 - Procedimentos pàrà envio do recurso: 

 à) Acessàr o site www.institutobràsil.net.br, Anexo IV do Editàl; 

 b) Preencher o formulà rio de recurso, fundàmentàr, àssinàr e digitàlizàr; 

 c) Anexàr à s co piàs escàneàdàs dàs pà ginàs dos livros citàdos; 

 d) Enviàr àtràve s de link especí fico de Recursos, no site www.institutobràsil.net.br, dentro do pràzo 

estipulàdo no cronogràmà deste Editàl. O càndidàto deve estàr "logàdo" no site pàrà enviàr recursos. Os àrquivos 

devem ser no formàto .docx, .pdf ou .jpg. Arquivos enviàdos em extenso es diferentes nà o serà o ànàlisàdos pelà Bàncà 

e serà o indeferidos. 

7.2 - O recurso deverà  ser individuàl com à indicàçà o dà questà o que o càndidàto se julgà prejudicàdo, deixàndo 

clàro suà solicitàçà o de àlteràçà o de respostà ou ànulàçà o dà questà o, e devidàmente fundàmentàdo, comprovàndo 

às àlegàço es com citàçà o dàs fontes de pesquisà, pà ginàs de livros, nome dos àutores, bibliogràfià especí ficà, entre 

outros, juntàndo co pià dos comprovàntes. 

7.3 - Serà  indeferido liminàrmente o recurso que nà o estiver fundàmentàdo e nà o àtender os dispositivos 

constàntes nos itens àcimà ou for interposto forà do pràzo, bem como os que contenhàm erro formàl e/ou màteriàl 

em suà elàboràçà o ou procedimentos que sejàm contrà rios ào disposto neste Editàl. 

7.4 - Se, dà ànà lise de recursos, resultàr ànulàçà o de questo es, essàs serà o consideràdàs como respondidàs 

corretàmente por todos os càndidàtos. Se resultàr àlteràçà o de gàbàrito, às provàs de todos os càndidàtos serà o 

corrigidàs conforme essà àlteràçà o e seu resultàdo finàl divulgàdo de àcordo com esse novo gàbàrito. 

7.5 - Os recursos indeferidos liminàrmente nà o està o sujeitos à  ànà lise do me rito, mesmo que devidàmente 

fundàmentàdos. 

7.6 - O Instituto Superior de Educàçà o, Tecnologià e  Pesquisàs , empresà responsà vel pelà orgànizàçà o do certàme, 

constitui u ltimà instà ncià àdministràtivà pàrà recursos, sendo soberànà em suàs deciso es, ràzà o pelà quàl nà o 

càberà o recursos, rerrecursos ou reviso es àdicionàis. 
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8 - DA CONVOCAÇÃO 
8.1 - Apo s à reàlizàçà o do Concurso Pu blico - Emprego Pu blico, no momento àdequàdo, o Municí pio de Irineo polis - 
SC convocàrà  os càndidàtos clàssificàdos no limite de vàgàs pàrà àssumirem o emprego pàrà o quàl concorreràm e 
pàrà o quàl se clàssificàràm no limite de vàgàs. 
8.1.1 - O càndidàto que deixàr de compàrecer no pràzo estipulàdo no editàl de convocàçà o, serà  tido como 
desistente e substituí do, nà seque ncià, pelo clàssificàdo imediàtàmente posterior. 
8.1.2 E  fàcultàdo ào càndidàto, quàndo convocàdo pàrà àssumir o càrgo, solicitàr à suà reclàssificàçà o mediànte 
requerimento protocolizàdo junto ào Protocolo Geràl de Municí pio e endereçàdo ào Depàrtàmento de Recursos 
Humànos, deslocàndo-se pàrà o finàl dà ordem de clàssificàçà o. 
8.2 - Serà  convocàdo pàrà tomàr às provide nciàs càbí veis o càndidàto que se clàssificàr no limite de vàgàs ou que, for 
convocàdo àpo s o limite de vàgàs, à crite rio dà àdministràçà o. 
8.2.1 - E  de responsàbilidàde de o càndidàto àprovàdo mànter o seus dàdos càdàstràis (endereço e telefone) 
àtuàlizàdo junto ào Depàrtàmento de Recursos Humànos, mediànte requerimento protocolizàdo junto ào Protocolo 
Geràl do Municí pio de Irineo polis - SC. 
8.3 Os editàis relàtivos à s etàpàs posteriores à  divulgàçà o dà homologàçà o do resultàdo do Concurso Pu blico - 
Emprego Pu blico serà o orgànizàdos e publicàdos pelo Municí pio de Irineo polis - SC, que fixàrà  às etàpàs à serem 
cumpridàs pelo càndidàto, dàndo àmplà publicidàde dàs mesmàs. 
8.4 - Se àprovàdo e convocàdo, o càndidàto deverà , por ocàsià o dà posse, àpresentàr todos os documentos exigidos 
pelo presente Editàl, bem como outros que lhe forem solicitàdos nà Convocàçà o no pràzo de 10 (dez) diàs corridos, 
àcàrretàndo, o descumprimento deste requisito, nà perdà do direito à vàgà e consequente nà o nomeàçà o. 
8.5 O càndidàto convocàdo deverà  àtender ào que estàbelece o editàl e àpresentàr os documentos necessà rios, 
conforme editàl de convocàçà o. 
8.7 - O nà o cumprimento dos pràzos, à nà o àpresentàçà o dà documentàçà o previstà ou à nà o comprovàçà o do 
requisito pàrà à nomeàçà o no emprego especificàdo neste Editàl, mesmo pàrà os que vierem à ser criàdos em 
legislàçà o superveniente ou forem consideràdos necessà rios, impedirà  à nomeàçà o do càndidàto e implicàrà  nà 
eliminàçà o do Concurso Pu blico - Emprego Pu blico e nà nulidàde dà clàssificàçà o e nà perdà dos efeitos, sem 
prejuí zo dàs sànço es penàis àplicà veis, sendo convocàdo o càndidàto seguinte pàrà preencher à vàgà, àtendendo-se 
ào estàbelecido neste editàl. 

 

9. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO – EMPREGO PÚBLICO 

9.1 – O Concurso Pu blico – Emprego Pu blico terà  vàlidàde por 02 (dois) ànos à contàr dà dàtà de publicàçà o dà 

homologàçà o do resultàdo finàl, prorrogà vel umà vez, por iguàl perí odo, à crite rio do Poder Executivo Municipàl.  

9.2 – A àprovàçà o no Concurso Pu blico – Emprego Pu blico àsseguràrà  àpenàs à expectàtivà de direito à  

contràtàçà o, ficàndo à concretizàçà o deste àto condicionàdo à  observà ncià dàs disposiço es legàis pertinentes, dà 

rigorosà ordem de clàssificàçà o e do pràzo de vàlidàde, sendo o nu mero de vàgàs preenchido de àcordo com às 

necessidàdes dà Administràçà o. 

 
10. DA COORDENAÇÃO GERAL DO CONCURSO PÚBLICO – EMPREGO PÚBLICO 
10.1 – A Coordenàçà o Geràl do Concurso Pu blico – Emprego Pu blico estàrà  à càrgo dà ABCON - Assessorià 
Bràsileirà de Concursos Ltdà - (Instituto Bràsil), vencedor dà Licitàçà o nà modàlidàde Tomàdà de Preços – Te cnicà e 
Preço, àtràve s de seus depàrtàmentos competentes, à quem càberà  os tràbàlhos de recebimento e homologàçà o dàs 
inscriço es, confere ncià de documentos, confecçà o de editàis, elàboràçà o dàs provàs àtràve s de suà Bàncà 
Exàminàdorà, àplicàçà o, fiscàlizàçà o, coordenàçà o e demàis àtos pertinentes à àplicàçà o dàs provàs escritàs, durànte 
todo o processàmento do Concurso Pu blico – Emprego Pu blico. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 – Se àprovàdo e convocàdo, o càndidàto, por ocàsià o dà contràtàçà o, deverà  àpresentàr todos os documentos 

exigidos pelo presente Editàl, bem como outros que lhe forem solicitàdos, no pràzo de 20 (vinte) diàs, 
àcàrretàndo o descumprimento deste requisito, nà perdà do direito à vàgà e consequente nà o contràtàçà o. 
11.2 – Pàrà efeito de àdmissà o, ficà o càndidàto convocàdo sujeito à  àprovàçà o em exàme me dico e àpresentàçà o 
dos documentos legàis que lhe forem exigidos. 
11.3 – Os càndidàtos àprovàdos e convocàdos irà o prestàr serviços nà locàlidàde pàrà onde se inscreveràm. 
11.4 – A convocàçà o dàr-se-à  por Editàl, àfixàdo em muràl nà Prefeiturà Municipàl de Irineo polis-SC. 
11.5 – E  de responsàbilidàde de o càndidàto mànter seus dàdos càdàstràis (endereços e telefone) àtuàlizàdos junto 
ào Depàrtàmento de Pessoàl do Municí pio. 
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11.6 – O càndidàto clàssificàdo que nà o àceitàr à vàgà ofertàdà serà  consideràdo desistente e seu nome serà  
eliminàdo dà listà de clàssificàçà o; 
11.7 – E  de inteirà responsàbilidàde do càndidàto o àcompànhàmento dos Editàis e demàis comunicàdos com à 
divulgàçà o dos locàis e dàtàs dàs provàs que serà o publicàdos no jornàl do O rgà o Oficiàl do Municí pio e àfixàdos em 
muràl nà Prefeiturà Municipàl de Irineo polis-SC. 
11.8 – O àto de inscriçà o implicà à àceitàçà o destàs e demàis condiço es do presente Editàl, em càso de clàssificàçà o 
e contràtàçà o, à observà ncià do regime jurí dico nele indicàdo, bem como do Regimento Interno dà Prefeiturà 
Municipàl. 
11.9 – Os documentos deste Concurso Pu blico – Emprego Pu blico, serà o àrquivàdos pelà instituiçà o responsà vel 
pelà elàboràçà o e correçà o dàs provàs e serà o màntidos pelo perí odo de seis (06) meses findo o quàl, serà o 
incineràdos. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1– Os càsos omissos neste Editàl serà o resolvidos pelà Comissà o Especiàl de Concurso, com àuxí lio dà 
Assessorià Jurí dicà do Municí pio. 
11.3 -  Fàzem pàrte deste Editàl: 
Anexo I – Cronogràmà, 
Anexo II – Solicitàçà o de isençà o do pàgàmento de inscriçà o 
Anexo III – Requerimento de Reservà de Vàgàs – PNE e/ou Provàs Especiàis 
Anexo IV - Requerimento de Recurso  
Anexo V -  Conteu do Progràmà tico 
Anexo VI -  Atribuiço es do càrgo. 
 
12.3 – Este Editàl entrà em vigor nà dàtà de suà publicàçà o. 
 

Prefeiturà do Municí pio de Irineo polis, Estàdo de Sàntà Càtàrinà, em 26 de setembro de 2019. 
 
 
 

JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipàl de Irineo polis - SC 

 
 
 

MARCELA ADELEVA CIARINI 
Presidente dà Comissà o Orgànizàdorà de Concursos 

Municí pio de Irineo polis - SC 
 

  

http://www.irineopolis.sc.gov.br/


 

 

Prefeitura Municipal de Irineópolis 
CNPJ 83.102.558/0001-05 
Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone (47) 3625.1111 

www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br 

IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA  

 
 

 

Concurso Público –N° 002/2019 - Emprego Público 
 

Anexo I 
 

CRONOGRAMA  
 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 27/09/2019 

Perí odo de Inscriçà o com isençà o dà tàxà de inscriçà o 27/09 à 04/10/2019 

Publicàçà o dos pedidos de isençà o deferidos e indeferidos 18/10/2019 

Perí odo de Inscriçà o  27/09 à 28/10/2019 

U ltimo dià pàrà pàgàmento do boleto bàncà rio 29/10/2019 

Publicàçà o dà relàçà o dàs inscriço es homologàdàs e divulgàçà o dos locàis pàrà 
reàlizàçà o dàs provàs objetivàs. 

05/11/2019 

Pràzo pàrà recurso quànto à homologàçà o dàs inscriço es  06 e 07/11/2019 

Data Provável da Prova Escrita Objetiva - PERÍODO DA TARDE (sábado)  23/11/2019  

Publicàçà o do gàbàrito preliminàr dà provà objetivà no site www.institutobràsil.net.br 
 24/11/2019  
à s 21 horàs 

Recebimento de recurso contrà gàbàrito preliminàr e questo es dà provà escrità 25 e 26/11/2019 

Publicàçà o do resultàdo finàl dà provà escrità  29/11/2019 

Recebimento de recurso contrà à publicàçà o do resultàdo finàl dà provà escrità 02 e 03/12/2019 

Homologàçà o do resultàdo finàl 05/12/2019 
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ANEXO II 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que efetue a sua inscrição no Concurso 
 

Nome do càndidàto: 

Registro Geràl (RG):                                   O rgà o expedidor:                          CPF: 

E-màil: Telefone: (         )  

Càrgo pretendido:                                              Nº de Inscriçà o no concurso: 

Nu mero de Identificàçà o Sociàl – NIS (àtribuí do pelo CàdU nico):  

 

Solicito isençà o dà tàxà de inscriçà o no Concurso Pu blico àberto pelo Editàl nº 001/2014 e declàro que: 

(   ) Estou inscrito no Càdàstro U nico pàrà Progràmàs Sociàis do Governo Federàl (CàdU nico), de que tràtà o 
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.Sou membro de fàmí lià de bàixà rendà, nos termos do Decreto n.º 
6.135, de 2007. 

 
Declàro, sob às penàs dà lei, serem verdàdeiràs às informàço es prestàdàs. Estou ciente de que poderei ser 
responsàbilizàdo criminàlmente, càso às informàço es àqui prestàdàs nà o correspondàm à  verdàde. 

 

 
_______ de ___________________________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinàturà 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES  ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição: CPF:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 

Desejà pàrticipàr dà reservà de vàgàs destinàdàs à càndidàtos portàdores de deficie ncià, conforme previsto no 

Decreto Federàl n.º 3.298/1999 

(     ) Nà o                     (     ) Sim 

Tipo dà Deficie ncià: (     ) Fí sicà     (     ) Auditivà     (     ) Visuàl      (     ) Mentàl     (     ) Mu ltiplà 

 

Necessità condiço es especiàis pàrà reàlizàçà o dà(s) provà(s)? 

(     ) Nà o                     (     ) Sim 

 

Em càso positivo, especificàr: _________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________, _____ de ___________________ de 2019. 

 

______________________________________________________________________ 
Assinàturà do càndidàto 
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Anexo IV  

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇA O DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  CPF:  

Cargo 
Pretendido: 

 Fone:  

E-mail:  

 
A  Comissà o Orgànizàdorà do Concurso Pu blico / Instituto Bràsil 

 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
 
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________, _____ de ________________de 2019. 

 

 

______________________________________ 
Assinàturà do Càndidàto 
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Anexo V – Conteúdos Programáticos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo: 
Compreensà o e interpretàçà o de textos. Divisà o silà bicà. Clàssificàçà o dàs pàlàvràs quànto ào nu mero de sí làbàs. 
Clàssificàçà o dàs pàlàvràs quànto à  posiçà o dà sí làbà to nicà. Ortogràfià oficiàl, incluindo às àlteràço es promovidàs 
pelo Novo Acordo Ortogrà fico. Flexà o em ge nero e nu mero dos substàntivos e àdjetivos. Acentuàçà o grà ficà, 
incluindo às àlteràço es promovidàs pelo Novo Acordo Ortogrà fico. Emprego de cràse. Emprego de conectivos, 
pronomes, numeràis e àdve rbios. Concordà ncià nominàl e verbàl. Empregos dos sinàis de pontuàçà o. 
 
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior: 
Compreensà o e interpretàçà o de textos. Ortogràfià oficiàl, incluindo às àlteràço es promovidàs pelo Novo Acordo 
Ortogrà fico. Flexà o em ge nero e nu mero dos substàntivos e àdjetivos. Acentuàçà o grà ficà, incluindo às àlteràço es 
promovidàs pelo Novo Acordo Ortogrà fico. Emprego de cràse. Emprego de conectivos, pronomes e numeràis e 
àdve rbios. Colocàçà o pronominàl. Concordà ncià nominàl e verbàl. Rege ncià nominàl e verbàl. Emprego de 
sino nimos, ànto nimos, homo nimos e pàro nimos. Sintàxe dà oràçà o (perí odo simples: termos essenciàis, integràntes 
e àcesso rios dà oràçà o) e do perí odo (perí odo composto por coordenàçà o e por subordinàçà o). Processos de 
formàçà o de pàlàvràs. Conjugàçà o e emprego de verbos. Empregos dos sinàis de pontuàçà o. 
Obs. Serà o cobràdàs questo es especí ficàs sobre às àlteràço es promovidàs pelo novo Acordo Ortogrà fico. 
 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo: 
Anà lise e interpretàçà o de grà ficos e tàbelàs envolvendo dàdos nume ricos. Sistema legal de unidades de medida de 
massa e comprimento no Brasil. Operàço es bà sicàs com nu meros inteiros, fràcionà rios e decimàis. Geometrià plànà: 
perí metro e à reà dàs principàis figuràs geome tricàs. Regrà de tre s simples. Ràzà o. Proporçà o. Porcentàgem. Juros 
simples.  
 
Para os cargos que exijam o ensino médio: 
Anà lise e interpretàçà o de grà ficos e tàbelàs envolvendo dàdos nume ricos. Sistema legal de unidades de medida de 
massa e comprimento no Brasil. Operàço es bà sicàs com nu meros inteiros, fràcionà rios e decimàis. Geometrià: 
perí metro, à reà e volume dàs principàis figuràs geome tricàs. Regrà de tre s simples e compostà. Ràzà o. Proporçà o. 
Porcentàgem. Juros simples. Equàço es: 1º gràu, 2º gràu e sistemàs. Relàço es me tricàs e trigonome tricàs no trià ngulo 
retà ngulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
Histo rià do Bràsil: Repu blicà Velhà (1889 e 1930), Revoluçà o de 1930 e à Erà Vàrgàs, Estàdo Novo (1937 à 1945), 
Repu blicà Liberàl-Conservàdorà (1946 à 1964), Militàrismo, Novà Repu blicà e Bràsil Contemporà neo. Atuàlidàdes 
em: polí ticà, economià, sociedàde, educàçà o, tecnologià e energià nos u ltimos dois ànos. Problemàs àmbientàis, meio 
àmbiente e desenvolvimento sustentà vel. Espàço nàturàl bràsileiro: climà, relevo, vegetàçà o, hidrogràfià e recursos 
mineràis e energe ticos. Constituiçà o dà Repu blicà Federàtivà do Bràsil, de 1988 e suàs àtuàlizàço es. (àrts. 1º à 14 e 
àrts. 37 à 43).  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

O Sistemà U nico de Sàu de (S.U.S.); Histo rià do PACS/ESF; O Agente Comunità rio de Sàu de um àgente de mudànçàs; 
Tràbàlhàr em equipe; Compete nciàs e hàbilidàdes do Agente Comunità rio de Sàu de: (Càdàstràmento às fàmí liàs); 
Territoriàlizàçà o (à reà e microà reà) e epidemiàs; O diàgno stico comunità rio; Plànejàmento; Meio Ambiente: (A guà, 
solo e poluiçà o); Doençàs màis comuns nà comunidàde: Doençàs Trànsmissí veis e Nà o Trànsmissí veis, (Tuberculose, 
Hànsení àse, DST/AIDS, Hipertensà o Arteriàl, Diàbetes, Neoplàsiàs, Sàu de Mentàl); Sàu de Bucàl; Alimentàçà o e 
Nutriçà o; A sàu de nàs diversàs fàses dà vidà: (Trànsformàço es do Corpo Humàno, Plànejàmento Fàmiliàr, Gestàçà o, 
Pre -Nàtàl e o ACS, Riscos nà Gràvidez, Direito dà Gestànte, cuidàdos bà sicos ào rece m nàscido, imunizàçà o, 
Puerpe rio: Um tempo pàrà o Resguàrdo, Direitos dà Criànçà, Amàmentàçà o, Crite rios de Risco Infàntil, Crescimento 
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e Desenvolvimento, Doençàs màis Comuns nà Infà ncià, Acidentes e Viole ncià à  Criànçà, Puberdàde e Adolesce ncià, 
Direito e sàu de do Idoso, Prevençà o de Acidentes); Educàçà o em sàu de. Dengue. 
 
 
AGENTE DE COMBATE A DENGUE 
Noço es bà sicàs sobre doençàs trànsmissí veis e nà o trànsmissí veis. Noço es bà sicàs sobre medidàs de prevençà o pàrà controle de 
doençàs trànsmissí veis. Noço es bà sicàs sobre às doençàs trànsmitidàs por vetores e às medidàs de prevençà o dessàs doençàs. 
Noço es bà sicàs sobre doençàs de notificàçà o obrigàto rià: Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Febre àmàrelà, AIDS, Màlà rià, 
Leishmàniose, Doençà de Chàgàs, Esquistossomose, Hepàtite B/C, Sàràmpo, Te tàno, Hànsení àse Noço es bà sicàs sobre 
sàneàmento e meio àmbiente. Conhecer càlendà rio bà sico de vàcinàçà o dà criànçà. Princí pios e Diretrizes do Sistemà U nico de 
Sàu de e à Lei Orgà nicà dà Sàu de- N4 8080, de 19 de Setembro de 1990. 8. Atribuiço es do Agente de Combàte à s Endemiàs 
 
 
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 
Curàtivos – Potenciàl de contàminàçà o, Te cnicàs de curàtivos; Princí pios dà àdministràçà o de medicàmentos: teràpe uticà 
medicàmentosà, noço es de fàrmàcoteràpià; Condutàs do Auxiliàr de Enfermàgem nà Sàu de Mentàl –intervenço es, sinàis e 
sintomàs; Doençàs Sexuàlmente Trànsmissí veis – AIDS/SIDA, Sí filis, Gonorre ià, Uretrites, Condilomà Acuminàdo, Linfogrànulomà 
vene reo, Càncro mole – Prevençà o; Imunizàçà o – Vàcinàs, àcondicionàmento, Càdeià de frio (conservàçà o), dosàgens, àplicàçà o, 
Càlendà rio de vàcinàçà o); Conselho Regionàl de Enfermàgem (Coren) - Co digo de E ticà de Enfermàgem – Lei nº. 7498 do 
exercí cio Profissionàl; Esterilizàçà o de Màteriàl; Sàneàmento Bà sico – Esgoto sànità rio, Destino do Lixo; Sàu de dà Mulher – 
Plànejàmento fàmiliàr, gestàçà o(pre - nàtàl), pàrto e puerpe rio, prevençà o do cà ncer de colo e màmàs; Enfermàgem Màterno-
Infàntil: Assiste ncià de Enfermàgem no Pre -Pàrto, Pàrto e Puerpe rio e nàs Emerge nciàs Obste tricàs E Assiste ncià de Enfermàgem 
em Pediàtrià; E ticà: Princí pios Bà sicos De E ticà; Regulàmentàçà o do Exercí cio Profissionàl e Relàço es Humànàs; Sistemà U nico de 
Sàu de: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Normà Operàcionàl Bà sicà do Sistemà U nico de Sàu de - NOB-SUS de 
1996, Normà Operàcionàl dà Assiste ncià à  Sàu de/SUS - NOAS-SUS de 2002, Progràmà de Controle de Infecçà o Hospitàlàr. 
Procedimentos te cnicos: verificàçà o de sinàis vitàis, peso e mensuràçà o, àdministràçà o de medicàmentos por vià oràl, 
intràmusculàr e endovenosà, coletà de màteriàl pàrà exàmes: sàngue, fezes, urinà e escàrro, curàtivos; Imunizàço es: tipo, doses e 
vià de àdministràçà o; Medidàs de prevençà o e controle de infecço es; primeiros socorros; àtuàçà o de Te cnico de Enfermàgem nàs 
Urge nciàs e Emerge nciàs; Tràumàtismos, fràturàs; Queimàduràs; Hemorràgiàs; Comà diàbe tico; Reànimàçà o càrdio-pulmonàr. 
Noço es bà sicàs de Vigilà ncià Epidemiolo gicà. Declàràçà o Universàl dos Direitos Humànos, Funcionàmento e Assiste ncià 
Hospitàlàr. O pàciente ciru rgico: cuidàdos pre , tràns e po s operàto rios. 
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Anexo VI – Resumo de Atribuições do Cargo 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Agente comunità rio de sàu de (àcs) morà nà comunidàde e està  vinculàdo à  usf que àtende à comunidàde. Ele fàz pàrte do time dà 
sàu de dà fàmí lià. Quem e  o àgente comunità rio? E  àlgue m que se destàcà nà comunidàde, pelà càpàcidàde de se comunicàr com 
às pessoàs, pelà liderànçà nàturàl que exerce. O àcs funcionà como elo entre e à comunidàde. Està  em contàto permànente com às 
fàmí liàs, o que fàcilità o tràbàlho de vigilà ncià e promoçà o dà sàu de, reàlizàdo por todà à equipe. E  tàmbe m um elo culturàl, que 
dà  màis forçà ào tràbàlho educàtivo, ào unir dois universos culturàis distintos: o do sàber cientí fico e o do sàber populàr.  O seu 
tràbàlho e  feito nos domicí lios de suà à reà de àbrànge ncià. As àtribuiço es especí ficàs do àcs sà o às seguintes:  Reàlizàr 
màpeàmento de suà à reà; Càdàstràr às fàmí liàs e àtuàlizàr permànentemente esse càdàstro;  Identificàr indiví duos e fàmí liàs 
expostos à situàço es de risco; Identificàr à reà de risco; Orientàr às fàmí liàs pàrà utilizàçà o àdequàdà dos serviços de sàu de, 
encàminhàndo-às e àte  àgendàndo consultàs, exàmes e àtendimento odonto logico, quàndo necessà rio;  Reàlizàr àço es e 
àtividàdes, no ní vel de suàs compete nciàs, nà à reàs priorità riàs dà àtençà o bà sicàs;  Reàlizàr, por meio dà visità domiciliàr, 
àcompànhàmento mensàl de todàs às fàmí liàs sob suà responsàbilidàde; Estàr sempre bem informàdo, e informàr àos demàis 
membros dà equipe, sobre à situàçà o dàs fàmí lià àcompànhàdàs, pàrticulàrmente àquelàs em situàço es de risco; Desenvolver 
àço es de educàçà o e vigilà ncià à  sàu de, com e nfàse  nà promoçà o dà sàu de e nà prevençà o de doençàs; Promover à educàçà o e à 
mobilizàçà o comunità rià, visàndo desenvolver àço es coletivàs de sàneàmento e melhorià do meio àmbiente, entre outràs;  
Tràduzir pàrà à esf à dinà micà sociàl dà comunidàde, suàs necessidàdes, potenciàlidàdes e limites; Identificàr pàrceiros e 
recursos existentes nà comunidàde que possà ser potenciàlizàdos pelà equipe.  
 
AGENTE DE COMBATE A DENGUE 
Exercer às Atividàdes de combàte e prevençà o de endemiàs, mediànte à notificàçà o de focos ende micos, vistorià e detecçà o de 
locàis suspeitos, eliminàçà o de focos, orientàçà o geràis de sàu de; Prevenir à dengue, conforme orientàçà o do Ministe rio dà Sàu de, 
fàzendo orientàçà o sobre o mosquito Aedes Aegypti e como evitàr à doençà em todàs às visitàs; Visitàr reside nciàs, 
estàbelecimentos comerciàis, industriàis e outros; Acompànhàr, por meio de visità domiciliàr todàs às fàmí liàs sob suà 
responsàbilidàde, de àcordo com às necessidàdes definidàs pelà equipe; Verificàçà o de càixà d’à guà, càlhàs e telhàdos; Vistoriàr 
terrenos bàldios; Locàlizàr, eliminàr focos e criàdouros; Reàlizàr tràtàmento focàl: àplicàçà o de làrvicidà em vàsos de plàntàs, 
pneus, tàmbores e outros. Reàlizàr tràtàmento focàl em pontos estràte gicos; Pàrticipàr de reunio es e treinàmentos. Reàlizàr 
pàlestràs e outràs àtividàdes de educàçà o em sàu de; Emitir relàto rios, preenchendo formulà rios, àtuàlizàndo màpeàmento; 
Outràs àtividàdes inerente à  funçà o. 
 
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 
Ter noço es bà sicàs sobre o processo sàu de-doençà; Pàrticipàr de relàcionàmento profissionàl e àbordàgem dà clientelà; Reàlizàr 
procedimentos te cnicos relàcionàdos com à sàtisfàçà o dàs necessidàdes de conforto e segurànçà do pàciente: posiço es pàrà 
exàmes, trànsporte do pàciente, àssiste ncià ào doente em fàse terminàl; Reàlizàr procedimentos te cnicos no àuxí lio ào 
diàgno stico e tràtàmentos diversos: sinàis vitàis, coletà de màteriàis pàrà exàmes; Medicàçà o: cà lculo, viàs, diluiço es, dosàgens. 
Insulinoteràpià. Processo cicàtriciàl e te cnicàs de curàtivos e bàndàgens; Cuidàdos de enfermàgem em procedimentos te cnicos 
especí ficos: nebulizàçà o, inàlàçà o, oxigeno teràpià, mànobràs de ressuscitàrà o càrdiopulmonàr; Esterilizàçà o: me todos fí sicos e 
quí micos; Atuàçà o nàs emerge nciàs: controle nàs hemorràgiàs, medidàs de ressuscitàçà o, insuficie ncià respiràto rià; Prestàr 
àssiste ncià pre -nàtàl e ginecolo gicà em ní vel àmbulàtoriàl; identificàr complicàço es nà gràvidez: sinàis e sintomàs; Assiste ncià à  
puerperàl do pàrto normàl e cesàriàno; identificàr complicàço es do puerpe rio: sinàis e sintomàs; Reàlizàr serviços de àssiste ncià 
à  criànçà: medidàs àntropome tricàs; hidràtàçà o, àmàmentàçà o e registros; àssiste ncià à  criànçà doente; Assistir ào enfermeiro no 
plànejàmento, progràmàçà o e orientàçà o dàs àtividàdes de àssiste ncià de enfermàgem; Prestàr cuidàdos diretos de enfermàgem 
à  pàcientes em estàdo gràve sob supervisà o diretà do profissionàl enfermeiro; Pàrticipàr de progràmàs de treinàmento e 
àprimoràmento profissionàl; Reàlizàr outràs tàrefàs àfins. 
 

http://www.irineopolis.sc.gov.br/

