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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2022 

 

O MUNICÍPIO DE ASCURRA faz saber a quem possa interessar que realizará PROCESSO 

SELETIVO para a formação de cadastro de reserva de cargos, visando o eventual preenchimento 

de vagas do quadro de pessoal do Município em caráter temporário. Este edital reger-se-á pela Lei 

Complementar Municipal nº 65/2006 e suas alterações, Lei Complementar Municipal nº 117/2011 e 

suas alterações, Lei Complementar Municipal nº 118/2011 e suas alterações, Lei Complementar 

Municipal nº 119/2011 e suas alterações, Decreto 4.014/2021, pelas instruções especiais contidas 

neste Edital e demais disposições legais vigentes. 

 

1. DO CRONOGRAMA 

 

DATA ATO 

26/12/2022 Publicação do Edital 

27/12/2022 até às 

23h59min do dia 

17/01/2023 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

23/01/2023 Publicação da relação de inscritos e divulgação do local de provas 

24/01/2023 a 

25/01/2023 

Prazo de recurso contra o indeferimento de inscrições e não enquadramento 

na condição de pessoa com deficiência 

26/01/2023 Julgamento dos Recursos contra indeferimento de inscrições 

29/01/2023 Data provável para realização das Provas Objetivas e Práticas  

30/01/2023 Publicação do gabarito provisório (até as 09h) no site da Prefeitura 

30/01/2023 a 

31/01/2023 

Prazo para recurso contra questões e gabarito (Deverão ser protocolados por 

meio do formulário disponibilizado no portal) 

01/02/2023 Julgamento dos Recursos contra questões e gabarito 

01/02/2023 
Publicação do Gabarito Oficial e Publicação das Notas e da Classificação 

Provisória 

02/02/2023 a 

03/02/2023 
Prazo para recurso contra Notas contra a Classificação Provisória 

06/02/2023 Julgamento dos Recursos contra Notas contra a Classificação Provisória 

A partir de 

06/02/2023 
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 Execução do Processo 

Seletivo, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de 

divulgação do certame. 

 

1.2. Este Processo Seletivo será executado sob a responsabilidade da Comissão de Coordenação e 

Execução de Processo Seletivo. 

  

1.3. Não havendo previsão em contrário, as publicações serão realizadas geralmente após às 17 

horas da data prevista, cabendo ao candidato a responsabilidade de acompanhar as publicações. 
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1.4. O Edital do Processo Seletivo, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de 

inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações para provas e todos os 

demais atos do Processo Seletivo, serão publicados no site oficial do Processo Seletivo na Internet: 

www.ascurra.sc.gov.br. 

 

1.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, comunicados, 

mensagens eletrônicas (e-mails) e demais documentos divulgados e/ou enviados referentes ao 

presente Processo Seletivo. 

 

1.6. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme item 2.1 e legislação em vigor, deverão ser 

comprovados no ato da posse após a convocação. 

 

1.7. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das 

instruções e das condições do Processo Seletivo, tais como se acham 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 estivesse 

transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

2.1. Quadros de cargos/regime de contratação, vagas, carga horária semanal, regime de contratação, 

habilitação mínima, vencimento e tipo de prova: 

 

Cargo Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Inicial R$ 
Habilitação/Escolaridade Exigida 

Tipo de 

Prova 

Agente Operacional CR 44h 

1.169,58 + 42,42 

(complementação 

salário mínimo) 

Portador de Certificado de 

Conclusão até a o 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Objetiva 

Atendente de 

Educação Infantil 
CR 40h 1.297,50 

Portador de Certificado de 

Conclusão de Curso de Ensino 

Médio. 

Objetiva 

Auxiliar de Educação CR 40h 1.297,50 

Portador de Certificado de 

Conclusão de Curso de Ensino 

Médio. 

Objetiva 

Professor II                          CR 20h 

1.447,35 + 475,46 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou 

outra graduação 

correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do 

currículo, com complementação 

pedagógica, nos termos de 

legislação vigente.                                            

Objetiva 

Professor II                          CR 40h 

 

2.897,73 + 950,90 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou 

outra graduação 

correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do 

currículo, com complementação 

pedagógica, nos termos de 

legislação vigente.                                            

Objetiva 

Professor de Artes                    CR 20h 

1.447,35 + 475,46 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Artes.                                
Objetiva 
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Professor de Educação 

Física          
CR 20h 

1.447,35 + 475,46 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Educação 

Física.                     

Objetiva 

Professor de Educação 

Física          
CR 40h 

 

2.897,73 + 950,90 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Educação 

Física.                     

Objetiva 

Professor de Língua 

Estrangeira - Inglês       
CR 20h 

1.447,35 + 475,46 

(complementação 

piso nacional) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Letras com 

Habilitação em Inglês.        

Objetiva 

 

CR = Cadastro de Reserva 

 

* O Município de Ascurra oferece um Programa de Suplementação Alimentar, atualmente no 

valor de R$ 433,68 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para os cargos 

de 40 horas semanais ou mais e no valor de R$ 216,84 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e 

quatro centavos) para os cargos de 20 horas, conforme atualização do Decreto n. 4313/2022, 

de acordo com regras específicas para o seu recebimento em Lei. 

** Aos Professores designados como regentes de classe farão jus a gratificação 

correspondente no percentual de 15% sobre o vencimento (excluída a complementação). 

 

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

 

2.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pela internet, através do site 

www.ascurra.sc.gov.br, as publicações de todos os atos e editais relativos ao Processo Seletivo, 

inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo e até sua homologação 

final. 

 

2.4. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher 

os requisitos a seguir e apresentar os seguintes documentos: 

2.4.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

2.4.2 - Ter idade mínima para o cargo especifico, conforme o exigido na lei local; 

2.4.3 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada mediante 

exame médico e/ou psicológico. 

2.4.4 - Comprovar habilitação legal para o cargo exigida pelo Edital; 

2.4.5 - Carteira de Identidade; 

2.4.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

2.4.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

2.4.8 - Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino); 

2.4.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 

2.4.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

2.4.11 - Certidão de nascimento, casamento ou união estável; 

2.4.12 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda; 

2.4.13 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria 

exceto os previstos em Lei; 

2.4.14 - Comprovante de endereço atualizado; 

2.4.15 - Cópia autenticada do Registro no Conselho de Classe, quando for o caso; 

2.4.16 - Demais documentos que o município vier a exigir. 

 

2.5. A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a legislação 

vigente no Município de Ascurra na data da admissão. 

 

http://www.ascurra.sc.gov.br/
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2.6. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis 

à nomeação no cargo público será exigida unicamente quando da posse no cargo público. A não 

apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na realocação do 

aprovado para o fim da fila dos aprovados e imediata convocação do candidato seguinte na ordem 

de classificação. 

 

2.7 Os candidatos serão chamados após o término da lista de cadastro reserva dos cargos 

prevista em certames anteriores. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 A participação neste Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no 

prazo e condições estabelecidas neste edital. 

 

3.2. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, sendo que o candidato deverá acessar o 

site www. ascurra.sc.gov.br, onde terá acesso ao Edital e seus anexos, à ficha de inscrição e aos 

procedimentos necessários à efetivação da inscrição. 

3.2.1. Para efetivar a sua inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico site www. 

ascurra.sc.gov.br  em “Concursos”, “Nº 004/2022 – Edital de Processo Seletivo”; 

3.2.2. Baixar e Ler atentamente o edital completo, inteirando-se das condições do certame e 

certificando-se de que preenche todas as condições exigidas. 

3.2.3. Clicar em “Realizar inscrição”, preencher o Requerimento de Inscrição, conferindo os dados 

informados e enviá-lo pela internet, imprimindo uma cópia que deve ficar em seu poder; 

3.2.4. É de responsabilidade do candidato manter atualizados os endereços, e-mails e números de 

telefones informados. Eventual mudança de endereço, em qualquer momento, deverá ser atualizada 

por correspondência eletrônica (e-mail) enviada para: rh@ascurra.sc.gov.br. 

3.2.5. Não será aceita inscrição via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou 

condicional ou, ainda, fora do prazo estabelecido. 

 

3.3 Tendo em vista que o processo seletivo simplificado será executado diretamente pela Comissão 

Municipal, não será cobrada taxa de inscrição aos candidatos. 

3.4. O candidato deverá acompanhar a publicação da relação de candidatos inscritos para confirmar 

o processamento de sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido processada, o mesmo não 

poderá prestar provas, podendo impetrar recurso, conforme prazo determinado neste edital.  

 

3.5. 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. 

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

dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 

classificação no presente Processo Seletivo. 

 

3.6. O Município de Ascurra não se responsabilizará 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. 
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3.7. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do 

candidato e, se falsas, incompletas 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. 

3.7.1. Será nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, faça uso de informação ou 

documento falso ou oculte informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais 

cabíveis. 

3.7.2. No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a 

qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado 

posteriormente. 

3.7.3. Caso a inscrição do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a grafia do 

seu nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos termos do 

presente Edital. 

3.7.4. Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio candidato 

deverá encaminhar a solicitação de atualização cadastral ao e-mail rh@ascurra.sc.gov.br. 

 

3.8. Os candidatos poderão inscrever-se somente em um cargo. 

3.8.1. Para o candidato que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a 

última inscrição efetivada. 

 

3.9. O candidato que necessitar de condição especial (local de fácil acessibilidade, tempo 

adicional, uso de aparelhos de audição, ledor (não haverá prova em braile), prova com fonte 

ampliada e etc.) para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de inscrição ao certame e 

selecionar a opção do campo do assunto a que se refere o documento, inserindo o Anexo II 

preenchido e assinado bem como Atestado/Laudo Médico confirmando a condição especial. 

3.9.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade e de acordo com o laudo médico específico 

ao candidato a ser apresentado. No caso de uso de equipamentos especiais, estes deverão ser obtidos 

pelo candidato e apresentados antecipadamente ao fiscal de sala para que verifique e autorize seu 

uso. 

3.9.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior acompanhado de laudo 

médico específico que ateste a necessidade de condição especial para realização da prova objetiva, 

o candidato não terá preparado o tratamento diferenciado para realização de provas. 

3.9.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá solicitar por escrito conforme o item 3.9, durante o período da inscrição, e levar 

acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa finalidade. 

3.9.2.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde 

o horário de início das provas. 

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

3.9.2.3. A candidata lactante, o acompanhante e a criança devem chegar ao local da prova com a 

antecedência mínima de trinta minutos. 

3.9.2.4. Para a amamentação o lactente deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

Coordenação do Processo Seletivo. 

3.9.2.5. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, e 

neste momento não poderá dialogar com o responsável pela guarda da criança. 

3.9.2.6. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não poderá realizar as provas. 

3.9.2.7. A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante, caso esse venha causar 

algum transtorno durante a realização das provas, a candidata será automaticamente eliminada do 

certame. 
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4. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNICA 

 

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

desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com as suas deficiências e a elas 

serão reservadas um 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 e Decreto Federal nº 

9.508/2018. 

4.1.1. Para os cargos deste edital, a aplicação do percentual de 5% não resulta a oferta imediata de 

vagas, neste caso, o primeiro candidato com deficiência classificado no cargo será nomeado para 

ocupar a 20ª (vigésima) vaga que vier a surgir para o cargo que concorreu, enquanto os demais 

serão nomeados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas. 

 

4.2. 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 eletronicamente, anexando ao 

formulário de inscrição, o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 

provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas ao exercício 

regular dos cargos, emitido nos últimos 12 meses contados da data de publicação este edital. 

 

4.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico no ato de inscrição, 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.  

 

4.4. 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 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. 

 

4.5. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e 

complementares que irão avaliar a sua condição física e mental, a qual terá a decisão terminativa 

sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência, capacitante 

(aptidão) ou incapacitante (inaptidão), para o exercício do cargo. 

 

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

demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 

 

4.7. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas e que se enquadre nas categorias descritas no 

Decreto Federal nº 9.508/2018. 

 

4.8. 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. 

 

4.9. Será excluído do Processo Seletivo o candidato aprovado para uma das vagas aos candidatos 

com deficiência que: 
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4.10.1. Não comparecer, chegar atrasado ou não apresentar a documentação e ou exames solicitados 

para a avaliação da Perícia Médica Oficial do Município. 

4.10.2. Cuja deficiência informada no requerimento de Inscrição não seja constatada pela Perícia 

Médica Oficial do Município ou não seja compatível com o exercício do cargo. 

4.10.3. Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da 

inscrição, não declarar essa condição. 

 

 

5. DAS ETAPAS DESTE PROCESSO SELETIVO  

 

5.1. Para todos os cargos, será realizada Prova Escrita Objetiva de múltipla escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório que versará sobre os conteúdos programáticos indicados no Anexo I, a 

ser aplicada para todos os candidatos. 

5.1.1. Serão considerados aprovados neste Processo Seletivo os candidatos que atingirem nota igual 

ou superior a 30% da nota da prova objetiva.  

 

6.1. A prova objetiva para todos os cargos será realizada na data provável de 29 de janeiro de 

2023 em horário divulgado juntamente com a publicação do local de realização das provas. 

6.1.1. O tempo total de realização das provas será de no máximo 3 horas já compreende o tempo 

necessário para preenchimento do cartão-resposta. 

6.1.2. A comissão executora, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da 

prova escrita ou transferir suas datas e ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas no site 

do Processo Seletivo na Internet, por mensagens enviadas para o e-mail informado, ou por aviso 

fixado na entrada principal ou mural do local anteriormente determinado, caso o evento 

determinante da alteração seja de natureza imprevisível. 

6.1.3. Em virtude da pandemia de Covid-19 e das medidas preventivas necessárias à 

contenção da disseminação do Coronavírus, todos os candidatos deverão seguir as 

recomendações vigentes a ser publicadas juntamente com a Divulgação dos Locais de Provas. 

6.1.4. O(a) candidato(a) declara estar ciente de que caso não siga as recomendações legais 

vigentes por conta da pandemia de Covid-19 não poderá realizar as provas. 

 

6.2. A Prova Objetiva será composta do seguinte programa de provas: 

DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 

VALOR DE 

CADA QUESTÃO 

Língua Portuguesa 5 0,50 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,50 

Conhecimentos Específicos 5 0,50 

TOTAL 20 10,00 

 

6.3. Normas para ingresso no local de provas e prestação da prova objetiva 

6.3.1. O candidato deverá comparecer no local da prova portando, obrigatoriamente, 

documento de identidade e caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével e de material 

transparente.  
6.3.1.1. Serão 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 
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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). 

6.3.1.2. 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. 

6.3.1.3. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 

apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 

máximo, (30) trinta dias. Neste caso será realizada a identificação especial através da coleta de 

impressão digital para posterior averiguação. 

6.3.1.4. A não apresentação do documento de identidade, nos termos desse edital impedirá o acesso 

do candidato ao local de prova. 

 

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

Processo Seletivo: 

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

como consultar livros ou apontamentos. 

6.4.2. É vedado ao candidato, durante a realização da provas, ausentar-se da sala sem a companhia 

de um fiscal, ausentar-se da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno 

de Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização, comunicação com outro 

candidato, bem como se utilizando de quaisquer dos recursos não permitidos,  tratar incorretamente 

ou agir com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, bem como os 

Coordenadores e seus Auxiliares ou Autoridades presentes. 

6.4.3. Não será permitido ao candidato realizar as provas portando arma(s) de qualquer espécie; 

óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; 

aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 

relógio com calculadora, smartphones, tablets, ipods, pen drives, câmera fotográfica, aparelho para 

surdez, tocadores MP3 ou similares, gravadores, alarmes de qualquer espécie, fones de ouvido ou 

qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, dentre outros); 

dicionário; apostila; material didático; livros; manuais; impressos; anotações; bebidas com rótulos, 

dentre outros. Todos estes materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues voluntariamente, no 

momento do ingresso na sala de prova, ao fiscal de sala, que os orientará sobre o correto 

acondicionamento de seus pertences na sala de provas. 

6.4.4. A simples posse, mesmo que desligado de aparelhos eletrônicos, ou de qualquer 

material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, configura 

tentativa de fraude e implicarão na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída 

nota zero às provas já realizadas. 

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

provas.  

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

será desclassificado do Processo Seletivo. 

 

6.5. A comissão executora, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Processo 

Seletivo, poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá 

a obrigatoriedade de o candidato assinar o cartão), submeter os candidatos à revista pessoal e ou de 

seus pertences, inclusive com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua 

identificação datiloscópica ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo. 

 

6.6. A Prefeitura Municipal não assume qualquer responsabilidade por acidentes pessoais e ou 

avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos, equipamentos, mesmo que tenham sido 
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entregues aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos candidatos para local de 

prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer. 

 

6.7. Todas as despesas decorrentes da obtenção ou entrega de documentos, bem como as de 

transporte e ou alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos, mesmo que a prova 

venha a ser transferida por qualquer motivo. 

 

6.8. Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 

da prova e/ou critérios de avaliação/classificação. 

 

6.9. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 

oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, a comissão executora 

poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante de inscrição. 

 

6.10. 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. 

 

6.11. 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. 

 

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

o cargo inscrito, 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. 

6.12.1. 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. 

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

6.12.3. 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, emendadas 

ou rasuradas, 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. 

6.12.4. A correção das provas poderá ser 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. 

6.12.5. Serão considerados sem efeito, os cartões-resposta entregues sem a assinatura do candidato.  

6.13. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. 

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

pena de desclassificação. O candidato que concluiu a prova não poderá comunicar-se com os 

candidatos que ainda não a efetuaram, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da 

entidade, ou ligar o celular antes de se retirar da escola. 

6.13.2. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são 

destinados ao uso dos candidatos em prova, o candidato que precisar utilizar o banheiro deve, 

antes de entregar o cartão resposta e sair de sala com seus pertences, solicita ao fiscal o 

acompanhamento até os sanitários. 
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6.14. No local da prova, os 03 (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, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo. 

6.14.2. Os envelopes contendo os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, ao representante 

da comissão executora do Processo Seletivo. 

 

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

corretamente por todos os candidatos. 

 

6.16. No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta 

no gabarito provisório, a resposta será corrigida no gabarito final. 

 

6.17. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas: 

6.17.1. Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

6.17.2. Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis); 

6.17.3. Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 

6.17.4. Que não estiver assinalada no cartão de respostas; 

6.17.5. Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

 

6.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não 

sendo responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

 

6.19. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

 

7. DAS NOTAS, DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. Para todos os cargos a nota final será:  

PO = 100% = NF. 

 

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

7.2.1. 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: 

7.2.2. Que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

7.2.3. Que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 

7.2.4. Que tiver maior idade; 

7.2.5. Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei 

11.689/2008, deverão anexar no ato de inscrição, certidão e/ou declaração e/ou atestado ou outros 

documentos públicos emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, 

relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, emitidos a partir de 10 de 

agosto de 2008. 

7.2.6. Sorteio Público. 

7.2.6.1. O sorteio público, a ser divulgado em data, horário e local em edital próprio, será realizado 

com a presença de representantes da comissão do Processo Seletivo e da presença dos candidatos 

em questão que serão comunicados da sessão. Se os candidatos não se fizerem presentes no local, 

dia e horário marcado para a realização do sorteio público, o mesmo acontecerá sem maiores 

prejuízos, sendo que ao final será lavrada ata pela comissão com os resultados do sorteio público. 
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8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. Impugnação do presente edital; 

8.1.2. Do indeferimento do pedido de inscrição regular ou na condição de deficiente físico; 

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

8.1.4. Da nota da prova objetiva e Da classificação provisória. 

 

8.2. A impugnação a este edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, após a sua publicação, mediante requerimento junto ao Setor de Recursos Humanos do 

Município de Ascurra.  

 

8.3. Os Recursos Contra Questões e Gabarito deverão ser realizados mediante preenchimento do 

formulário de recursos disponível no portal de acompanhamento do processo seletivo. 

8.3.1. O candidato deverá protocolar o recurso dentro do prazo estabelecido no cronograma deste 

edital. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, recursos protocolados fora do prazo estabelecido. 

8.3.2. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente. 

8.3.3. Deverá ser elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração, e os 

mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia 

mencionada sob pena de sua desconsideração. Simples pedidos de revisão de questões não serão 

analisados. 
8.3.4. Não serão aceitos recursos contra questões ou gabarito encaminhados via fax e/ou via 

eletrônica, via correios ou entregue fisicamente. 

 

8.4. A comissão executora do presente Processo Seletivo constitui-se em última instância para 

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

 

8.5. Recursos com teor ofensivo que desrespeite a comissão executora serão preliminarmente 

indeferidos. 

 

8.6. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no site 

do Município, razão pela qual não serão enviadas respostas individuais aos candidatos. 

 

8.7. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá 

haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma 

nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que 

não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais 

avaliações realizadas. 

 

 

9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

Podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme necessidade da administração 

municipal. 

 

9.2. Os candidatos aprovados serão admitidos obedecendo-se rigorosamente a ordem de 

classificação obtida e as vagas existentes, após a convocação de todos os candidatos 

classificados em certames anteriores. 
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9.3. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito de 

ingresso imediato e automático no quadro de servidores, sendo que a admissão é de competência do 

Município, dentro da validade do Processo Seletivo ou de sua prorrogação, observada a ordem de 

classificação dos candidatos e das demais condições estabelecidas neste edital. 

 

9.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de convocação e manter 

atualizado seus dados, endereço e telefones de contato. 

 

9.5. As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos 

aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município. 

 

9.6. Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, cargo ou função pública, 

acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, 

deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o 

horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.  

 

9.7. Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão 

apresentar documentos originais que comprovem os requisitos para provimento e que deram 

condições de inscrição, estabelecidas no Edital.  

 

9.8. A convocação que trata o item anterior será realizada através de chamamento via contato 

telefônico ou e-mail, onde o candidato deverá apresentar-se à Prefeitura do Município de Ascurra 

na data estabelecida no mesmo. Caso não haja resposta por parte do candidato em um prazo de 24 

horas, será realizada convocação por publicação do chamamento público no site do Município 

(www.ascurra.sc.gov.br). 

9.8.1. O candidato aprovado, quando convocado para assumir vaga terá o prazo de 24 horas, 

a partir da convocação, para confirmar o interesse ou não na vaga oferecida. 

9.8.2.  Aceitando a vaga o candidato terá um prazo de cinco dias para apresentar a documentação 

necessária no setor de Recursos Humanos do Município, devendo dar início ao exercício da função 

no prazo estipulado pelo Município. 

9.8.3. Caso o candidato admitido para assumir o cargo não preencha os requisitos para a posse, ou 

por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, ou por qualquer motivo não apresente a 

documentação para admissão, será convocado o próximo candidato classificado, seguindo a ordem 

final de classificação para o respectivo cargo e o candidato será automaticamente colocado no final 

da fila dos aprovados da vaga em que se classificou. 

 

9.9. Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Ascurra poderá solicitar documentos 

complementares aos candidatos.  

 

9.10. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas 

posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, 

com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  

 

9.11. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito ao regime 

empregatício adotado pela Prefeitura do Município de Ascurra e às normas regulamentadoras 

atinentes aos servidores municipais, condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico 

admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o 

desempenho do cargo/emprego, nos termos deste documento.  
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9.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções 

será desclassificado.  

 

9.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência 

perante a Prefeitura do Município de Ascurra, após o resultado final. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, 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 Ascurra e no sítio www.ascurra.sc.gov.br. 

 

10.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 

em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado, 

acompanhando as publicações no site www.ascurra.sc.gov.br. 

 

10.3. Não serão prestadas informações por telefone relativas a número de inscritos por cargo ao 

resultado do Processo Seletivo e respostas de recursos. Informações que constam no edital não 

serão dadas via telefone, o candidato antes de inscrever-se deve ler atentamente o edital. 

 

10.4. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem 

divulgados na forma descrita neste edital. 

 

10.5. O Município de Ascurra não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas, 

divulgações e outras publicações referentes a este Processo Seletivo sejam na imprensa ou em 

outros sítios eletrônicos. 

 

10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, sendo a Comissão 

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

os recursos interpostos pelos candidatos. 

 

 

 

Ascurra (SC), 20 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

ARÃO JOSINO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

  

http://www.ascurra.sc.gov.br/
http://www.ascurra.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAAL INCOMPLETO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão de textos – O verbo – Estrutura do período, da oração e da frase – Ortografia, 

acentuação e pontuação – Fonologia – Classes Gramaticais – Formação de Palavras. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 

História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Ascurra. Aspectos econômicos, políticos e 

sociais do Brasil, de Santa Catarina e de Ascurra. Atualidades do Brasil e do mundo. 

MATEMÁTICA BÁSICA. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, 

reais, complexos) e suas operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade 

volumétrica, massa, ângulo e tempo. 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO. Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: 

exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Regime Disciplinar previsto 

no Estatuto dos Servidores Públicos de Ascurra (Lei Complementar n. 117/2011). 

 

 

 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores 

brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das 

origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O 

verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal 

e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – 

Ortografia, acentuação e pontuação. Crase. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de 

linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 

História e geografia do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Aspectos econômicos, políticos e 

sociais do mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, 

turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Aspectos de Ciências, Cultura, 

Cinema, Artes e Tecnologia. 

MATEMÁTICA BÁSICA. 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, diretamente proporcional e 

inversamente proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, 

Representação e Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes 

de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, 

simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau. 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO. Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: 

exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Regime Disciplinar previsto 

no Estatuto dos Servidores Públicos de Ascurra (Lei Complementar n. 117/2011). 

 

 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL  

SUPERIOR 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores 

brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das 

origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O 

verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal 

e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – 

Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de linguagem: 

figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 

História e geografia do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Aspectos econômicos, políticos e 

sociais do mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, 

turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Aspectos de Ciências, Cultura, 

Cinema, Artes e Tecnologia. 

MATEMÁTICA BÁSICA. 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, diretamente proporcional e 

inversamente proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa estatística, 

Representação e Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes 

de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas, 

simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas polinomiais de 1º e 2º grau. 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO. Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: 

exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no setor público. Regime Disciplinar previsto 

no Estatuto dos Servidores Públicos de Ascurra (Lei Complementar n. 117/2011). 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 

 

AGENTE OPERACIONAL 

Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Conservação dos 

instrumentos de trabalho. Noções de limpeza e higiene; Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos 

diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de 

ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com materiais de limpeza e higiene, detergente, 

desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos apropriados para limpeza de: 

pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, 

laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios; Vigilância de patrimônio; Prevenção de 

acidentes; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. Destinação do lixo, 

reciclagem. Cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. 

Poluição. Saneamento básico. Equipamentos de Proteção Individual. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. 
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos 

inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

A criança como sujeito de direitos. O adulto como mediador entre a criança e o mundo. A relação 

educativa como uma relação de cumplicidade. O desenvolvimento infantil: desenvolvimento sócio-

afetivo, cognitivo e psico-motor. Linhas norteadoras da ação educativa com crianças: o sono, o 

choro, o bico, a higiene, a alimentação, a sexualidade, as atividades lúdicas. A organização do 

tempo e do espaço na escola/instituição de educação infantil. A literatura infantil, as artes plásticas, 

a música e o teatro na educação das crianças. A brincadeira e a construção do conhecimento. O 

brincar na construção da cidadania. Os brinquedos, os jogos, os materiais, os tempos e os espaços 

de brincar. O perfil e o papel de Monitor, enquanto educador. Procedimento, orientação e auxílio as 

crianças no que se refere à higiene pessoal. Noções de primeiros socorros na faixa etária das 

crianças assistidas. Didática Geral. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as 

Emendas Constitucionais. (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais - Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte referente à Educação (artigos 205 a 

214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Lei Orgânica do Município e emendas. Noções de Informática 

Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

PROFESSOR II 

Ensino fundamental de nove anos. Interdisciplinaridade. Teorias de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino fundamental. Planejamento docente: dinâmica, 

processos e instrumentos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Projeto Político 

Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 

Alfabetização e letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho: concepção e 

perspectiva. O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de ensino 

aprendizagem dos educandos. Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores 

dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 

2008). Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. Educação Especial no Brasil: conceito e história. 

Deficiência: Concepções e características específicas. Altas Habilidades: concepções. Legislação 

Brasileira sobre Educação Especial. Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Constituição da República Federativa 

do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte referente à 

Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Lei Orgânica do 

Município e emendas. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 

Internet. 

 

PROFESSOR DE ARTE 

História da Arte: movimentos, artistas e obras. História da Arte Catarinense: artistas e obras. 

Arte: linguagens, materiais e conceitos. Arte-educação: propostas metodológicas. Folclore 

Brasileiro: conceitos e manifestações. Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e 
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situações através da ação. A Educação Musical no contexto atual. PCN – Parâmetros Curriculares 

Nacionais em Artes. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas 

Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

- Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte referente à Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação 

- PNE e dá outras providências. Lei Orgânica do Município e emendas. Noções de Informática 

Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de 

aspectos linguísticos e estruturais e gramática funcional. Estrutura da sentença Frase nominal 

Substantivo Genitivo. Adjetivo (graus comparativo e superlativo). Locuções adjetivas. 

Artigos Numerais. Pronomes. Frase verbal. Verbo (modo, forma, tempo) Auxiliares Modais 

Locuções verbais. Verbos irregulares. Voz ativa/passiva. Advérbios. Locuções 

Adverbiais. Preposições. Conjunções. Processos de formação de palavras. Discurso 

indireto. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos 

Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. 

Constituição Federal, na parte referente à Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 

e dá outras providências. Lei Orgânica do Município e emendas. Noções de Informática Básica: 

Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Históricos Conceitos e generalidades; - Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; - 

Concepções psicomotoras na educação física escolar; - Educação Física e o desenvolvimento 

humano; - Metodologia para o ensino da Educação Física; - As teorias da Educação Física e do 

Esporte; - As qualidades físicas na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia 

do exercício. Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 

Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os 

desdobramentos na Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao 

Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; - Educação física escolar e 

cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; - Esporte e 

Jogos na Escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e 

desenvolvimento motor; Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; 

sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do educando. Didática Geral. 

Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do 

rendimento para a progressão escolar do educando. Currículo. Constituição da República Federativa 

do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte referente à 

Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Lei Orgânica do 

Município e emendas. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 

Internet. 
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ANEXO II 

 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Eu _____________________________________________, portador do documento de  identidade 

nº ____________________, inscrito no CPF n.º___________________ residente e domiciliado a 

Rua __________________________________, nº _______, Bairro  ______________________, 

Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no 

Processo Seletivo nº __________ da Prefeitura Municipal _____________________, inscrição  

número _______________,  para o cargo de  ________________________________requer  a  

Vossa Senhoria: 

 

I – (    ) Prova com ampliação do tamanho da fonte:  

Fonte _________________ Nº da Fonte ________ 

 

II – (    ) Sala de Amamentação: 

Nome do acompanhante: ____________________________________ 

 

III – (    ) Intérprete de Libras. 

 

IV – (    ) Outra necessidade: 

Especificar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

 

 

Data:____/____/____. 

 

 

 

_________________________________________ 

(assinatura do candidato) 
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AGENTE OPERACIONAL 

 

Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-lo em lixeiras ou incineradores;  

Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas 

pelos superiores hierárquicos.   

Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo 

trabalhos de manutenção e conservação de vias públicas, praças, jardins, abertura de valas, 

trabalhos auxiliares a carpinteiros, pedreiros, pintores, lavação, manutenção e lubrificação de 

veículos em geral; 

Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

 

 

ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Promover a adaptação das crianças admitidas ou remanejadas nos Centros de Educação Infantil 

(creches); 

Executar as atividades de acordo com o planejamento pedagógico, respeitando o estágio de 

desenvolvimento das crianças; 

Orientar as crianças em suas indagações e estimulando seu desenvolvimento, para lhes 

proporcionar, em toda sua amplitude, a convivência familiar; orienta a participação das crianças na 

vida da comunidade, acompanhando-as em passeios, excursões, atividades religiosas, cívicas e 

demais eventos previstos, para promover a sua integração social; 

Cuidar da saúde das crianças, conservar o vestuário das crianças; prepara e serve a alimentação das 

crianças para possibilitar a oportunidade de ensinar-lhes o correto procedimento durante as 

refeições; 

Cuidar da higiene diária das crianças, banhando-as, vestindo-as e transmitindo hábitos de higiene 

pessoal, para lhes proporcionar asseio e boa aparência.  

Participar do planejamento das atividades psicopedagógicas a serem desenvolvidas sob orientação 

da Educação Técnica e Diretora; 

Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

 

 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

Dar apoio administrativo ao diretor/coordenador;  

Auxiliar nas refeições e passeios em grupo; 

Realizar o atendimento a pais e alunos pessoalmente ou via telefone; 

Monitoramento de transporte escolar; 

Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

Auxiliar a Educadora em suas atividades; 

Verificar agendas e encaminhar a Coordenação; 

Auxiliar nas refeições, trocas e passeios em grupo; 

Aplicar atividade diferenciada da sala: pinturas, contação de histórias e jogos. 

Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

  

 

PROFESSOR II                          

Docência na educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ou ensino médio, 

incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:                        
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Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;                             

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;              

Zelar pela aprendizagem dos alunos;                                                        

Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;   

Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas;                                     

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional;                                                              

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;       

Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e 

ao processo de ensino-aprendizagem                                                

Atender às determinações dos superiores para auxílio em atividades extracurriculares e de interesse 

do processo educacional do Município.                                             

 

 

PROFESSOR DE ARTES       

Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil;  

Participar da elaboração do projeto pedagógico, discutindo a proposta da escola, fixando metas, 

definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos;                         

Selecionar materiais e informações necessárias para as aulas de educação artística;       

Interagir com a família e a comunidade;                                                   

Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;                     

Participar de reuniões e  programas  de  aperfeiçoamento  e  outros  eventos,  quando solicitado;                                                                               

Participar de projetos de inclusão escolar;                                               

Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania, 

ética, bem como frequência escolar das crianças do Município;                  

Realizar pesquisas na área de educação;                                                   

Executar outras atribuições afins.                                                        

Planejar, executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los; contribuir para a qualidade  do  

ensino  e  aprendizagem  da  Arte;  estabelecer  mecanismos  de avaliação, considerar  diferenças  

individuais,  saber  trata-las  e  encaminhá-las; cooperar com os setores  de  supervisão  e  

orientação  escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo.                             

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA          

Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil;  

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;                               

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo proposta pedagógica da escola;              

estudar  as  necessidades  e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica 

dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado;            

elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e 

capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;        

Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 

e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos  mesmos  pelos  

alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;                                                                       

Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 

pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para 

permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados;  

Interagir com a família e a comunidade;                                                  

Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;                    
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Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros  eventos,  quando solicitado;                                                                              

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-

aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;                      

participar de  projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania, 

ética, bem como frequência escolar das crianças do Município;              

realizar pesquisas na área de educação;                                                  

executar outras atribuições afins.               

 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA       

Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil; 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;                                   

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo proposta pedagógica da escola;                  

Zelar pela aprendizagem dos alunos;                                                          

Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;     

Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas;                                       

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional;                                                                

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;         

Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e 

ao processo de ensino-aprendizagem;                                                 

Atender às determinações dos superiores para auxílio em atividades extracurriculares e de interesse 

do processo educacional do Município;                                              

Planejar, executar o trabalho docente, levantar dados e interpreta-los; contribuir para a qualidade do 

ensino e  aprendizagem  da  língua  estrangeira;  estabelecer  mecanismos de avaliação,  considerar 

diferenças individuais, saber trata-las e encaminha-las; cooperar com os  setores  de  supervisão  e  

orientação escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo.                                                                                                                                                                  


