PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ – SC
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2015
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2015
HUGO LEMBECK, Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição da
República Federativa do Brasil e nas Leis Municipais nº 2761/2001, LC 056/2001 e
suas alterações, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO, destinado ao
preenchimento de vagas temporárias de acordo com a necessidade, o qual reger-seá pelas instruções contidas neste Edital, coordenado pela Empresa Click Soluções
Técnicas, Administrativas e Pedagógicas Ltda EPP.

1. DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos de provimentos efetivos constantes no Anexo I
deste
Edital,
com
cargo/função,
carga
horária
semanal,
formação/escolaridade/qualificação/habilitação descritos no mesmo.
1.2. O candidato que integrar o cadastro de reserva deverá manter seu endereço atualizado no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Taió, durante todo o período
de validade do Processo Seletivo, sob pena de perda da classificação.
2. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.1. São reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, 5% (cinco por cento) das
vagas, por cargo oferecido, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras, na forma do artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal.
2.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 2.1 deste Edital resultar em número
fracionado, igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente.
2.2. Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela enquadrada nas
categorias previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e
alteração.
2.3. O candidato portador de necessidades especiais participará da seleção em igualdade de
condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário
e local de realização das provas, obedecidos aos procedimentos dos itens 3.3 e 3.4 deste Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 24/06/2015 à 22/07/2015, via internet, pelo sítio
www.clicksolucoesinteligentes.com.br, ou presencial junto ao prédio da Prefeitura.
3.2. O candidato deverá:
3.2.1. Preencher integralmente o requerimento de inscrição e enviá-lo via internet;
3.2.2. Imprimir o boleto bancário;
3.2.3. Efetuar o pagamento da inscrição, de acordo com o valor previsto no item 4 deste Edital,
utilizando o boleto bancário, até o dia 23/07/2015, em qualquer agência bancária do território
nacional, observados os horários de funcionamento das mesmas.
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3.2.4. O candidato com dificuldades em acesso à internet poderá buscar auxílio junto a Prefeitura
Municipal, onde haverá durante todo o período de inscrições, de segunda-feira à sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
3.3. O candidato portador de necessidades especiais deverá, após viabilizar os procedimentos do
item 3.2 deste Edital, e antes de encerrado o prazo para as inscrições:
3.3.1. Enviar por Sedex para a Empresa Click Soluções, Rua Tenente Costa, 123, Centro –
Ituporanga – SC, CEP 88400-000:
3.3.1.1 Atestado médico que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com
expressa referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças – CID e
a provável causa da mesma.
3.3.1.2. Anexo IV deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém:
a) declaração de que a necessidade especial não o impossibilita de exercer as atribuições do
cargo;
b) declaração de que fica impedido de usufruir da condição de portador de necessidades
especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria;
c) as condições de que necessita para realizar a prova.
3.4 A avaliação e verificação por equipe multiprofissional prevista no Decreto Federal nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999 e alteração, somente antecederá à posse, se o candidato inscrito na
condição de portador de necessidades especiais (deficiente) for aprovado neste certame. Esta
verificação avaliará se a deficiência do candidato, constante do Laudo Médico, é compatível com
as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e se consta dentre aquelas previstas no Decreto
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações.
3.5. 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.
3.5.1 Será considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadra nas
seguintes categorias, segundo o artigo 4º da Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membro com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de
graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis - db - surdez leve;
b) de 41 a 55 - db - surdez moderada;
c) de 56 a 70 - db - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 - db - surdez severa;
e) acima de 91 - db - surdez profunda,
f) anacusia;
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor
correção, ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas
as situações;
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IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d)utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer,
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
3.6. A inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor da inscrição, conforme item
3.2.2 e 3.2.3 deste Edital.
3.7. Terá a inscrição cancelada, o candidato que não efetuar o pagamento da inscrição da
maneira prevista nos itens 3.2.2 e 3.2.3.
3.7.1. O Município e a Empresa Click Soluções não efetuarão a devolução do valor de inscrição
paga após o decurso do prazo previsto no item 3.2.3 e também, não efetuará reembolso em
qualquer outra hipótese.
3.8. O Município e a Empresa Click Soluções 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 no item 3.2.2 deste Edital.
3.9. 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.
3.10. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.11. Os candidatos poderão se inscrever em um único cargo.
3.12. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas às exigências, no dia 27/07/2015 o
presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo publicará o rol dos inscritos, na
forma disposta no item 10.1 deste Edital.
3.13. No dia 31/07/2015, após julgados os recursos, a lista dos inscritos será homologada pelo
Prefeito Municipal de Taió.
4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO
4.1. Para cargos com exigência alfabetizado – R$ 41,00
4.2. Para cargos com exigência de ensino médio ou técnico – R$ 62,00
4.3. Para cargos com exigência de ensino superior – R$ 82,00
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5. DAS PROVAS
5.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas – Anexos II e
III deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.
5.2. Prova Escrita (PE) objetiva, de múltipla escolha, com 01 (uma) única alternativa correta, de
caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicada para todos os candidatos.
5.2.1. A prova escrita terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, utilizando-se 02 (dois)
decimais após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, de acordo com o
Anexo III, parte integrante deste edital.
5.2.2. Serão considerados aprovados na Prova Escrita os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 4,00 (quatro).
5.3. Prova de Títulos (PT) de caráter classificatório, a ser aplicada aos candidatos inscritos
aos cargos de Professor de Educação Física e Psicólogo.
5.3.1. A metodologia da Prova de Títulos está descrita no Anexo III, parte integrante deste edital.
5.4. A Nota Final será formada da seguinte forma:
5.4.1. Para cargos com Prova de Títulos:
 75% Prova Escrita;
 25% Prova de Títulos;
Fórmula a ser aplicada: (PE x 0,75) + (PT x 0,25).
5.4.2. Demais cargos:
 Nota Final = Nota da Prova Escrita.
6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. A Prova Escrita será realizada no dia 09/08/2015 em local e horário a ser divulgado no dia
31/07/2015 no Edital de Homologação dos Inscritos.
6.2. A realização da prova escrita dar-se-á conforme disposto no Anexo III deste Edital.
6.3. O envio dos documentos para Prova de Títulos deverá ser feito por SEDEX durante o
período de 24/06/2015 à 23/07/2015 para CLICK SOLUÇÕES, situada na Rua Tenente Costa,
123, Centro de Ituporanga – SC, CEP 88400-000. Deverá obrigatoriamente conter as seguintes
informações:
 PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ;
 NOME DO CANDIDATO;
 NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO;
 CARGO PARA QUAL SE INSCREVEU.
6.6. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no sítio
www.clicksolucoesinteligentes.com.br, e nos locais previstos no item 10.1 deste Edital, no dia
09/08/2015 após as 18h.
6.7. No dia 19/08/2015, a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo publicará o gabarito
definitivo.
6.8. O conteúdo programático da prova escrita está descrito no Anexo II.
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6.9. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:
6.9.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da
inscrição neste Concurso, 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;
6.9.2. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos;
6.9.3. Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;
6.9.4. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Gerais;
6.9.5. Que tiver maior idade;
6.9.6. Persistindo o empate, será realizado sorteio, em ato público, em local e data anunciados
com, pelo menos, 02 (dois) dias de antecedência, na forma do item 10.1 deste Edital.
6.10. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 6.1, implicará sua
desclassificação do Processo Seletivo.
6.11. No dia 19/08/2015 será publicado as notas e classificação provisória;
6.12. No dia 24/08/2015 será homologado o resultado final pelo Prefeito Municipal.

7. DOS RECURSOS
7.1. Serão admitidos os seguintes recursos:
7.1.1. Do presente Edital;
7.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição;
7.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;
7.1.4. Da nota da prova escrita;
7.1.5. Da nota da prova de títulos;
7.1.6. Da classificação provisória.
7.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, após a sua publicação, mediante requerimento protocolado no Setor de Protocolo
Geral, direcionado ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, na Prefeitura
Taió – SC.
7.3. Os demais recursos deverão ser feitos através do sítio da empresa Click Soluções –
www.clicksolucoesinteligentes.com.br OU presencialmente na Prefeitura Municipal de Taió
através de protocolo, OU Via correios através de SEDEX a ser postado até a data limite prevista
para tal, conforme cronograma previsto no Anexo V do Edital para o Endereço: Rua Tenente
Costa, 123, Centro de Ituporanga – SC, CEP 88400-000 ”
7.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, conforme Cronograma estabelecido no Anexo V, parte integrante deste edital.
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7.5. Na realização da PROVA ESCRITA a candidata lactante que necessitar amamentar durante
a realização da prova poderá fazê-lo em sala reservada para tanto, desde que o requeira a Click
Soluções, por escrito, até o dia 23/07/2015 para adoção das providências necessárias.
7.5.1. A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de
adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro formalmente indicado pela candidata).
7.5.2 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se
temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal.
7.5.3 Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a criança e um
fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.
7.5.4 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
8. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
8.1. Para a contratação, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a
seguir:
I – Ser brasileiro;
II – Ter idade compreendido entre 18 (dezoito) anos completos e 69 (sessenta e nove) anos;
III – Estar em gozo dos direitos políticos;
IV – Estar quite com as obrigações militares;
V – Ser julgado apto em exame de sanidade física e mental;
VI – Possuir habilitação legal exigida. O candidato concorrente cuja habilitação exigida seja
apenas “Alfabetizado”, que não apresentar nenhum documento de comprovante de escolaridade,
será submetido a um teste de leitura e ditado a ser aplicado pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo, a qual já está devidamente nomeada.
8.2. É obrigatória a apresentação de TODOS OS EXAMES abaixo relacionados para o EXAME
MÉDICO ADMISSIONAL. As despesas com os exames ocorrerão por conta do candidato:
I – Hemograma (realizado no prazo máximo de 30 dias);
II – Glicemia de jejum (realizado no prazo máximo de 30 dias);
III – Sorologia para Lues (realizado no prazo máximo de 30 dias);
IV – Parcial de Urina (realizado no prazo máximo de 30 dias);
V – Raio X de Tórax (realizado no prazo máximo de 30 dias) – conforme local do trabalho;
VI – Raio X de coluna lombo sacra (realizado no prazo máximo de 30 dias) – conforme local do
trabalho;
VII – Raio X de coluna Quadril (realizado no prazo máximo de 30 dias) – conforme local do
trabalho;
VIII – Eletroencefalograma para os motoristas (realizado no prazo máximo de 30 dias);
IX – Avaliação Cardiológica, com EGG (eletrocardiograma) e laudo dos candidatos com idade
igual ou superior a 35 anos (realizado no prazo máximo de 30 dias);
X – Preventivo Ginecológico (para o sexo feminino) (realizado no prazo máximo de 10 meses ou
comprovante em andamento);
XI – Preventivo de Próstata (para o sexo masculino acima de 40 anos) (realizado no prazo
máximo de 10 meses ou comprovante em andamento);
XII – Esquema Antitetânico em dia ou iniciado na ocasião;
XIII – Vacina anti-rubéola;
XIV – Vacina anti-hepatite (aos profissionais da área da saúde);
XV – Vacina anti-gripal (aos profissionais da área da saúde);
XVI – Demais exames no ato da admissão a critério do Médico do Trabalho.
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9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Este Concurso terá validade de 01(um) ano, com possibilidade de ser prorrogado por igual
período.
9.2. A aprovação neste Processo Seletivo não caracterizará direito à nomeação, a qual, no prazo
de validade, será efetuada conforme a necessidade da Administração, respeitada a classificação
obtida.
9.3. Não havendo interesse em tomar posse no cargo, o candidato deve comunicar formalmente a
desistência da vaga.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova escrita, a lista de classificados e decisões resultantes
de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no
mural interno da Prefeitura Municipal e nos seguintes sítios: www.taio.sc.gov.br e
www.clicksolucoesinteligentes.com.br. A lista de classificação, além dos locais anteriores, será
publicada em jornal de circulação local.
10.2. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
circunstâncias que serão mencionadas em retificação ou aviso a ser publicado.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora.
10.4. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
10.4.1. Anexo I – Quadro de cargos e habilitação mínima exigida / Atribuições dos cargos;
10.4.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Escrita;
10.4.3. Anexo III – Normas para realização da Prova Escrita e Prova de
10.4.4. Anexo IV – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais,
10.4.5. Anexo V – Cronograma.

Prefeitura Municipal de Taió, 19 de junho de 2015.

HUGO LEMBECK
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Ordem

Cargo

Vagas

Carga Horária

Vencimento
Base R$

Atribuições

Habilitação

1

Agente de Serviços Gerais

40 horas
semanais

980,22

Pai e/ou Mãe Social

24 horas
trabalhadas por
72 horas de
descanso

1.788,33

Atividade relacionada na área vigilância, faxina, merenda, copa,
zeladoria e assemelhados.
Prestar os devidos cuidados às crianças e adolescentes, dentro de
um clima familiar; preservar a identidade familiar e oferecer
ambiente de dignidade às crianças e adolescentes; propiciar a
preservação dos vínculos familiares; cuidar e manter organizados
os bens do Lar da Criança e do Adolescente do Município de Taió;
propiciar o desenvolvimento da solidariedade, cooperação e
valorização da ordem; colaborar na viabilização de condições
apropriadas para ingresso de novas crianças e adolescentes;
orientar as crianças e adolescentes sobre os cuidados necessários
com a higiene pessoal, organização dos pertences, camas,
armários e demais setores do Lar da Criança e do Adolescente do
Município de Taió; Informar à coordenação do Lar da Criança e do
Adolescente do Município de Taió qualquer irregularidade em
relação às crianças e adolescentes e outras pertinentes ao
funcionamento da instituição; ministrar os medicamentos às
crianças e adolescentes, conforme prescrição médica; manter
imparcialidade no cuidado e atenção às crianças e adolescentes;
avisar a coordenação e o Conselho Tutelar em caso de fuga de
crianças e adolescentes do Lar da Criança e do Adolescente do
Município de Taió; e Desincumbir-se de outras tarefas correlatas.

Alfabetizado

2

01 e cadastro
de reserva
01 e cadastro
de reserva

Demais

Prova Escrita

3

Professor de Educação
Física

01 e cadastro
de reserva

20 horas
semanais

1.438,33

Atividade de Magistério do Pré-Escolar, de 1.ª a 8.ª Série

Licenciatura plena em Educação
Física e Registro Junto ao CREF.

4

Psicólogo

Cadastro de
reserva

40 horas
semanais

2.869,99

Exercer atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza
especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação,
programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da
saúde individual e coletiva.

Portador de diploma de nível
superior em psicologia, com registro
no órgão competente do Estado de
Santa Catarina.

Prova Escrita
e Prova de
Títulos
Prova Escrita
e Prova de
Títulos

5

Técnico em Enfermagem

01 e cadastro
de reserva

40 horas
semanais

1.254,19

Exercer atividades de nível médio, sob a supervisão do enfermeiro,
envolvendo a execução de enfermagem relativos a observação,
cuidado e aplicação de tratamento, bem como a participação de
programas voltados para a saúde pública. Executar os serviços de
enfermagem no Pronto Atendimento Municipal e outras tarefas
inerentes a função.

Portador de diploma de ensino
médio concluído e curso de
Técnico
de
Enfermagem,
reconhecido pelo Ministério da
Educação, com registro no órgão
competente do Estado de Santa
Catarina.

Ensino Médio
requisitos

Observação

Prova Escrita
e

Prova Escrita

Página 8 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ – SC
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2015
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA

1. LÍNGUA PORTUGUESA:
1.1. Para cargos de Nível Alfabetizado:
Interpretação de Textos - Língua escrita objetiva e suas formas; Fonética e Fonologia,
Morfologia, Ortografia, classe estrutura e formação de palavras, frase, substantivo,
adjetivo, pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, sujeito, figuras de linguagem,
literatura brasileira. Gêneros literários e discursivos.
1.2. Para cargos de Nível Médio, Técnico e Superior:
Interpretação de Textos - Língua escrita objetiva e suas formas; Fonética e Fonologia,
Morfologia, Ortografia, classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período,
pontuação, derivação e composição, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo,
numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção,
sujeito, predicado, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, figuras de
sintaxe, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira. Gêneros
literários e discursivos.

2. CONHECIMENTOS GERAIS para todos os cargos:
Atualidades, Cultura, Cinema, Generalidades e conceitos do Brasil, Santa Catarina e do
Mundo; História e Geografia Gerais Mundiais, História e Geografia do Brasil, de Santa
Catarina e do Município de Taió; Notícias publicadas na mídia escrita ou falada; Lei
orgânica Municipal.

3. CONHECIMENTOS MATEMÁTICA:
3.1. Para cargos de Nível Alfabetizado:
Operações fundamentais. Números fracionários e operações. Sistema de medidas
decimais. Unidades de comprimento. Medidas de área. Regra de três simples.
Porcentagem. Equações de 1º Grau. Probabilidade. Interpretação de gráficos. Geometria
plana e espacial. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. Estatística.
3.2. Para cargos de Nível Médio, Técnico e Superior:
Operações fundamentais. Números fracionários e operações. Sistema de medidas
decimais. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de
três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 1o e 2º
Graus. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica.
Probabilidades. Análise combinatória. Funções lineares e quadrática. Interpretação de
gráficos. Geometria plana e espacial. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico.
Estatística.
4. ESPECÍFICOS:
4.1. Agente de Serviços Gerais:
Normas de vigilância. Manipulação de alimentos, estocagem de alimentos, preparos de alimentos,
classificação de alimentos. Limpeza e organização da cozinha. Noções básicas de - Higiene,
Limpeza. Destinação do lixo. Noções básicas de alimento, componentes alimentares, conservas
alimentícias, preparo e acondicionamento dos alimentos, serviço de copa e cozinha,
equipamentos e utensílios. Noções de Higienização no preparo e confecção de receitas. Noções
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de estocagem de alimentos. Noções de cocção e congelamento de alimentos. Equipamento
Individual de Segurança – EPI e Segurança no trabalho. Relacionamento interpessoal comportamento profissional. Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com
o público. Primeiros Socorros. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações
humanas no trabalho. Conservação dos instrumentos de trabalho. Higiene, limpeza. Prevenção de
acidentes no trabalho. Equipamentos de segurança. Cuidados com a saúde, qualidade de vida e
higiene. Postura profissional e apresentação pessoal. Serviços de limpeza. Destinação do lixo,
reciclagem. Cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Estatuto Municipal do Servidor
4.2. Pai e/ou Mãe Social:
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
4.3. Professor de Educação Física:
História da Educação Física no Brasil. Didática da Educação Física. Psicologia da Aprendizagem.
Sociologia do Esporte. Noções de Fisiologia, Anatomia, Cinesiologia e Desenvolvimento Motor
Aplicado à Educação Física. Noções do Treinamento Desportivo. Metodologia do Ensino de
Educação Física. Metodologia do Ensino dos Esportes (Voleibol, Basquetebol, Handebol, Futebol,
Futsal, Natação, Atletismo – Saltos, Corridas, Arremessos e Lançamentos). A Educação Física no
currículo escolar. A história da Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática
específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem Social Educação Física e
contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação
Física Progressista e a Cultura Corporal Educação Física Escolar, crescimento e
desenvolvimento: diferentes abordagens Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais.
Recreação e lazer: conceito e finalidades. Noções de Fisiologia do exercício. A Educação Física e
os parâmetros curriculares. Educação Física, Inclusão e Diversidade. Concepção histórico social
da criança. Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento infantil. Técnicas do
movimento corporal aplicado à dança. Noções de estilo, caráter, forma e ritmo. Treinamento do
corpo como instrumento de ação e expressão – Coreografia.
4.4. Psicólogo:
-Psicologia Geral e Clínica; -Psicologia Educacional.-História da Psicologia. -Bases fisiológicas do
Comportamento. -Escolas de Psicologia. -Psicologia Contemporânea. -Métodos de Psicologia. Campos da Psicologia. -Princípios da Psicologia. -Limites e alcances da Psicologia da Saúde; - O
trabalho da Psicologia na Saúde Pública-Saúde mental na atualidade-Código de Ética;
Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Teorias da educação; Psicologia do
desenvolvimento.
4.5. Técnico em Enfermagem:
Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de
Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças
transmissíveis; doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente
transmissíveis. Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais
vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, doses, vias de administração, efeitos
colaterais),conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Esterilização: conceito, método de
esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. Assistência de enfermagem à
criança: No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas, no
controle das verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e
sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial,
pneumonias, hemorragia digestiva, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos
(distenção, entorços e fraturas). Primeiros Socorros. A inserção dos Serviços de enfermagem no
Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Funcionamento
os sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial,
endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias,
fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e
ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e modelos de vigilância. Estratégia de
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Saúde da Família. Atuação nos programas do Ministério da Saúde. Educação em saúde. Conceito
e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Noções
básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem.
Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança
e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e
comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e
contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós operatório. Assistência de
enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e
controle de infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos
de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Noções de administração e
organização dos serviços de saúde e de enfermagem.
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ANEXO III
A - NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
Na realização da prova escrita, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de
desclassificação do certame:
1. A prova escrita será realizada, conforme determina o item 6 deste edital e terá duração de 3
(três) horas.
2. O candidato deverá comparecer no local da prova, com antecedência de no mínimo 15 (quinze)
minutos do início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade, comprovante
de pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica com tinta azul ou preta;
2.1. 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);
2.2. 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.
3. A prova terá 30 questões, sendo que cada questão terá 04 (quatro) alternativas, sendo apenas
01 (uma) a alternativa correta, distribuídas da forma abaixo:
MATÉRIAS

NÚMERO DE QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO

Língua Portuguesa

05

0,30

Conhecimentos Gerais/Atualidades

05

0,30

Raciocínio Lógico (Matemática)

05

0,20

Conhecimentos Específicos

15

0,40

4. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ficar excluído do
Processo Seletivo:
4.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem
como consultar livros ou apontamentos;
4.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de
fiscal;
4.3. Utilizar telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação;
5. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova;
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6. Os envelopes contendo as provas serão abertos, em sala, por 2 (dois) candidatos, que
comprovarão os respectivos lacres e assinarão o termo de abertura dos mesmos;
7. Todas as respostas da prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta. Não serão
computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura;
8. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como
respondidas corretamente por todos os candidatos;
9. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local. O candidato que não
concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram;
10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o cartão-resposta devidamente
preenchido;
11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais
assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos
cartões-resposta, rubrica, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo;
12. Os envelopes contendo os cadernos das provas que sobraram e os cartões-resposta serão
entregues, pelos fiscais, à comissão executora do Processo Seletivo.

B – NORMAS PARA PROVA DE TÍTULOS
1. O cômputo dos títulos será feito da forma abaixo:
1.1. 5 (cinco) pontos para o candidato com Pós Graduação na área para qual se inscreveu.
Deverá ser apresentado diploma/certificado ou certidão de conclusão.
1.2. 8 (oito) pontos para o candidato com Mestrado na área para qual se inscreveu. Deverá ser
apresentado diploma/certificado ou certidão de conclusão.
1.3. 10 (dez) pontos para o candidato com Doutorado na área para qual se inscreveu. Deverá ser
apresentado diploma/certificado ou certidão de conclusão.
2. Os pontos não são cumulativos, será utilizada a pontuação maior.
3. Todas as cópias deverão ser autenticadas.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome do Candidato:
Carteira de
Identidade:

CPF:
Cargo Pretendido:

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.3.1.2 do Edital de Processo Seletivo nº 02/2015, e
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________

Taió, _____ de ______________ de 20_____.

_________________________
Assinatura do Candidato

Página 14 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ – SC
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2015
ANEXO V
CRONOGRAMA
DATA

ATO

19/06/2015

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições

22 e 23/06/2015

Prazo para impugnações do Edital de abertura das inscrições

24/06/2015

Publicação das decisões acerca das impugnações ao edital de abertura de
inscrições.

24/06 à 22/07/2015

Período de Inscrições

24/06 à 23/07/2015

Prazo para o envio dos Títulos

23/07/2015

Último dia para o pagamento do boleto

27/07/2015

Publicação do Rol dos Inscritos

28 e 29/07/2015

Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição

31/07/2015

Homologação das Inscrições

09/08/2015

Realização da Prova Escrita

09/08/2015 após as 18h

Publicação do Gabarito Provisório

10 e 11/08/2015

Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o
gabarito da prova escrita

19/08/2015

Publicação do Gabarito Definitivo, Notas e Classificação Provisória.

20 e 21/08/2015

Prazo para Recursos contra Notas e Classificação Provisória

24/08/2015

Homologação do Resultado Final.
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