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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 

 

Abre inscrições para o Concurso Público destinado a contratação de pessoal para o 
preenchimento das vagas existentes no quadro efetivo do Município de Jaraguá do Sul, define 
suas normas e dá outras providências. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado para 
cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública; 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera, para a Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o 
candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3 Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos à Leis Complementar nº 154/2014 (Estatuto dos 
Servidores da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul) e suas alterações; 

1.4 O presente Concurso Público será constituído por quatro fases eliminatórias e/ou classificatórias: 

1.4.1 Primeira Fase – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 

1.4.2 Segunda Fase – Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível 
superior; 

1.4.3 Terceira Fase – Prova Prática, de caráter eliminatório para os cargos de Motorista de Veículos Pesados 
e Ambulância e Operador de Máquinas Pesadas; 

1.4.4 Quarta Fase – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório para os cargos de Motorista de Veículos 
Pesados e Ambulância, Operador de Máquinas Pesadas e Cuidador Social. 

1.5 A operacionalização de todas as fases do Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Ânima 
Sociesc de Inovação, Pesquisa e Cultura, doravante denominado Instituto Ânima Sociesc, obedecidas as 
normas do presente Edital; 

1.6 Todos os atos e avisos relacionados a este certame, até a data de sua homologação, estarão disponíveis em 
link específico no site do Instituto Ânima Sociesc na Internet, no endereço eletrônico 
https://sociesc.selecao.net.br, doravante denominado “Site do Certame”; 

1.6.1 No Site do Certame, conterá o link de acesso para o sistema de acompanhamento de sua inscrição, 
doravante denominado “Área do Candidato”; 

1.6.2 O acesso à Área do Candidato será realizado através da senha cadastrada pelo candidato no ato de 
inscrição. 

1.7 O protocolo de documentos relacionados a este Concurso Público, quando não mencionado outra forma de 
entrega neste edital, deverá ser realizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
situada à Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul/SC – CEP 89259-565, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min; 

1.7.1 O protocolo de documentos deverá ser realizado pelo próprio candidato ou por procurador legalmente 
constituído, ou ainda, por meio postal com aviso de recebimento, sendo considerada como data de protocolo, 
a data de recebimento da correspondência no endereço supracitado; 

1.7.2 Os documentos recebidos fora dos prazos estabelecidos serão considerados intempestivos, seja qual 
for o motivo do atraso alegado pelo candidato. 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas no nível inicial de cargos do Quadro de Pessoal 
Permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, atualmente existentes e das que ocorrerem dentro do 
prazo de validade deste concurso; 

2.2 Os cargos objeto deste Concurso Público, e seus respectivos números de vagas, requisitos de habilitação, 
jornada de trabalho e remuneração estão indicados no Anexo 01 deste Edital; 

2.3 As atribuições referentes a cada cargo, objeto deste Concurso Público são as indicadas no Anexo 02 deste 
Edital; 
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2.4 Após o preenchimento das vagas indicadas no Anexo 01 deste Edital, os candidatos aprovados e classificados 
poderão ser nomeados para o preenchimento das vagas que vierem a surgir, dentro do prazo de validade deste 
Concurso. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O período das inscrições será das 16h00min do dia 11 de dezembro de 2019 às 17h00min do dia  
13 de janeiro de 2020; 

3.2 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital dar-se-á através da Internet, devendo o 
candidato proceder conforme descrito a seguir; 

3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link “Inscrição online” no Site do Certame, e no 
formulário eletrônico de inscrição, cadastrar/atualizar suas informações pessoais, selecionar o cargo/vaga em 
que pretende concorrer e ao finalizar a inscrição, imprimir o boleto bancário gerado pelo sistema; 

3.2.2 O correto preenchimento do formulário eletrônico de inscrição será de total responsabilidade do 
candidato; 

3.2.3 A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e o Instituto Ânima Sociesc não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição e/ou pagamentos da taxa de inscrição não-recebidas por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, fraudes virtuais, 
códigos maliciosos (vírus), bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 

3.3 O valor da taxa de inscrição neste Concurso Público é de R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível de 
ensino fundamental, R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de nível de ensino médio e R$ 100,00 (cem reais) 
para os cargos de nível superior; 

3.3.1 O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição deverá ser realizado exclusivamente por 
meio do boleto bancário gerado no ato da inscrição; 

3.3.2 O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 13 de janeiro de 2020; 

3.3.3 O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a confirmação do pagamento do valor 
de inscrição correspondente ao cargo, no prazo estipulado no item 3.3.2; 

3.3.4 Não serão considerados pagamentos de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento, depósito comum em conta corrente, condicional, 
extemporâneo (mesmo que realizado na data de vencimento, porém após o horário limite estabelecido pela 
instituição bancária) ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, sendo que não haverá 
qualquer tipo de restituição nos eventuais casos de inobservância a este item; 

3.3.5 Não serão aceitos pedidos de transferência ou remanejamento de valores pagos de uma inscrição para 
outra, mesmo que ambas sejam do mesmo candidato; 

3.3.6 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído; 

3.3.7 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que tenham realizado sua inscrição via internet e não 
pago o respectivo boleto bancário nos termos deste Edital. 

3.4 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado, 
exceto aos doadores de sangue e/ou medula óssea beneficiados pela Lei Estadual nº 10.567/1997 alterada 
pela Lei Estadual nº 17.457/2018, devendo o doador de sangue e/ou medula óssea, efetuar sua inscrição pela 
Internet e até as 17h00min do dia 13 de dezembro de 2019, realizar o Pedido de Isenção por meio do link 
“Solicitar Isenção” disponível na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, anexando ao 
pedido os documentos comprobatórios (em um único arquivo no formato PDF); 

3.4.1 Entende-se por documento comprobatório da condição de doador de sangue, declaração ou carteira 
de doador (emitida por órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município) que comprove 
a realização de no mínimo 3 (três) doações de sangue nos últimos 12 (doze) meses que antecederam a data 
de publicação deste Edital; 

3.4.2 Entende-se por documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, declaração ou 
carteira de doador (emitida por órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município) que 
comprove a inscrição como doador voluntário no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea); 

3.4.3 A partir das 18h00min do dia 17 de dezembro de 2019 o candidato que protocolou Pedido de Isenção 
nos termos do item 3.4 deverá acessar a Área do Candidato para verificar se o seu pedido foi aceito, caso 
contrário, deverá imprimir uma segunda via do boleto e pagá-lo até o vencimento para manter sua inscrição. 
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3.5 Cada candidato poderá efetuar somente 1 (uma) inscrição neste Concurso Público; 

3.5.1 Havendo mais de 1 (uma) inscrição, em desacordo com o item 3.5, serão canceladas as mais antigas, 
permanecendo a mais recente. 

3.6 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto ao cargo escolhido; 

3.7 Os eventuais erros de digitação de informações pessoais, ocorridos quando da inscrição, deverão ser 
corrigidos exclusivamente pelo candidato por meio do link “Meus Dados” disponível na Área do Candidato 
conforme as instruções contidas no mesmo; 

3.7.1 A correção dos dados deverá ser efetuada nos prazos limite abaixo indicados, conforme a qualificação 
da informação a ser alterada: 
a) Nome – em até 1 (um) dia antes da data prevista para publicação das inscrições deferidas; 
b) Documentos de Identificação (exceto CPF) – em até 7 (sete) dias antes da data prevista para a realização 

das provas objetivas; 
c) Data de Nascimento – em até 3 (três) dias após a realização das provas objetivas; 
d) Existência ou não de deficiências ou condições especiais para realização das provas – até o prazo final 

para a realização das inscrições; 
e) Endereços, meios de comunicação e informações complementares (que não influenciam a fase 

competitiva do certame) – em até 2 (dois) dias após a publicação da Lista Final de Classificação. 

3.7.2 Os prazos estipulados acima representam os limites aceitáveis para a manutenção da publicidade e 
competitividade do certame, ficando a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e o Instituto Ânima Sociesc 
isentos de qualquer responsabilidade sobre as consequências geradas pela informação incorreta até a data 
efetiva da correção; 

3.7.3 O candidato que não solicitar as correções dos dados será o único responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 

3.8 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 13 de janeiro 
de 2020, realizar o pedido de Condições Especiais para Realização de Prova por meio do link “Condições 
Especiais para Prova” disponível na Área do Candidato no sistema eletrônico de inscrição conforme as 
instruções contidas no mesmo, indicando as condições especiais de prova que necessita e os fundamentos; 

3.9 São requisitos legais para admissão nos cargos previstos neste edital: 
a) ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
b) nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, 
nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
e) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão; 
g) não ter sido demitido ou exonerado por ato de improbidade, mediante decisão transitada em julgado em 

qualquer esfera governamental; 
h) não ter sofrido penalidade por processo de sindicância ou administrativo-disciplinar; 
i) não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no 

inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais 
nº 19 e 20 bem como receba benefício proveniente de regime próprio da previdência social ou do regime 
geral de previdência social relativo a emprego público; 

j) não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20. 

3.9.1 Ao preencher seu formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o 
candidato está declarando formalmente que preenche os requisitos legais relacionados no item 3.9 deste Edital. 

3.10 A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições estabelecidas no 
presente Edital; 

3.11 A Lista de Inscrições Deferidas contendo a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos a que estão 
concorrendo, será publicada a partir das 18h00min do dia 14 de janeiro de 2020 no Site do Certame; 

3.11.1 O candidato é responsável pela conferência dos seus dados pessoais indicados na Lista de Inscrições 
Deferidas; 

3.11.2 Em caso de ocorrência de divergência de informações, o candidato deverá solicitar a correção nos 
termos do item 3.7 deste Edital; 

3.11.3 É admitido pedido de recurso contra a Lista de Inscrições Deferidas. 
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4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

4.1 Às pessoas com deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público desde que 
as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência e a eles serão reservados o mínimo 
de 5% (cinco por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas em cada cargo, 
de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei Federal nº 7.853/89, Decreto Federal nº 
3.298/99 e Lei Federal nº 8.112/90, conforme discriminado neste Edital e seus Anexos; 

4.1.1 O primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso Público 
será convocado para ocupar a quinta vaga aberta no referido cargo, enquanto os demais serão convocados a 
cada intervalo de vinte vagas providas em cada cargo. 

4.2 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD) aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no 
Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações; 

4.3 No ato da inscrição o candidato pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar em campo específico do 
Formulário Eletrônico de Inscrição, essa condição e sua deficiência; 

4.4 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação; 

4.5 O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar até o dia 13 de janeiro de 2020 no setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário de atendimento e no endereço constante no 
item 1.7 deste Edital, requerimento para concorrer às vagas reservadas, conforme o modelo constante do 
Anexo 4 deste edital, anexando a este o Laudo Médico comprobatório da deficiência que deverá atender 
cumulativamente aos seguintes requisitos: 
a) Atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças – CID; 
b) Ser emitido por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (o número do CRM 

deverá constar no laudo); 
c) Ter sido emitido de forma legível e após o dia 11/06/2019; 
d) Ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório. 

4.6 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não protocolar o requerimento e laudo médico conforme 
especificado no item 4.5, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, neste caso a inscrição será 
revertida, para que o candidato concorra às demais vagas não reservadas; 

4.7 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos pessoa com deficiência (PcD), dentro das 
possibilidades da Executora do Concurso Público, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem 
sua deficiência nas condições do item 3.8; 

4.8 As pessoas com deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos; 

4.9 A homologação final para o candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), se dará após a publicação 
dos resultados finais deste processo, quando os aprovados e classificados nas vagas respectivas, serão 
convocados para submeter-se à avaliação médica pericial, para averiguação e confirmação se a deficiência 
informada no laudo médico apresentado no momento da inscrição, encontra amparo no Decreto Federal nº 
3298/99. Para tanto o candidato deverá apresentar-se munido dos exames comprobatórios de sua deficiência 
no dia, hora e local determinados pelo instrumento convocatório; 

4.10 A homologação final do candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), após a avaliação determinada 
no item 4.9 deste Edital, se dará da seguinte forma: 

4.10.1 Homologada como candidato pessoa com deficiência (PcD) com direito à reserva de vaga, quando a 
deficiência estiver amparada pelo Decreto Federal nº 3298/99; 

4.10.2 Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente por não se 
enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal nº 3.298/99, que caracterizam as pessoas com 
deficiência (PcD). Neste caso o candidato continua inserido na classificação geral. 

4.11 Caso o candidato pessoa com deficiência (PcD) seja considerado inapto para o cargo, será convocado o 
candidato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos pessoa com 
deficiência (PcD) ou por reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral; 
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4.12 A pessoa com deficiência (PcD) que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste capítulo do 
Edital não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer recurso de sua condição 
neste caso. 

 
5. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS 

5.1 A data prevista para a realização das provas objetivas, é dia 09 de fevereiro de 2020; 

5.2 A partir das 18h00min do dia 04 de fevereiro de 2020, o Instituto Ânima Sociesc tornará público, no Site do 
Certame e por meio da Área do candidato o(s) local(is) e sala(s) de provas e respectivos horários de abertura 
e fechamento dos portões; 

5.2.1 O candidato é o único responsável pela consulta de seu local e horário de provas; 

5.2.2 Não serão enviados informativos individuais aos candidatos referentes à data, local e horário de 
provas. 

5.3 As provas serão preferencialmente aplicadas no Município de Jaraguá do Sul; 

5.3.1 Na hipótese de o número de candidatos exceder ao número de espaços adequados para a aplicação 
de provas, as provas também poderão ocorrer em municípios limítrofes de Jaraguá do Sul. 

6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas objetivas em que serão avaliados os 
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo, cuja composição 
e respectivos programas estão descritos no Anexo 03 deste Edital; 

6.2 A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas e será constituída de 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) 
alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta; 

6.2.1 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos em relação ao horário de fechamento dos portões. O horário fixado será o Horário Oficial de Brasília. 
Será vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se apresentar após o fechamento dos 
portões; 

6.2.2 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para qualquer prova, nem a realização de prova 
fora do horário e local marcados para todos os candidatos; 

6.2.3 A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e o Instituto Ânima Sociesc não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das 
provas deste Concurso Público. 

6.3 Somente será admitido para realizar a prova, o candidato que estiver munido de documento original de 
identidade; 

6.3.1 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (todas com foto); 

6.3.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento 
original de identidade por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar o registro original de Boletim de 
Ocorrência expedido por Órgão Policial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o candidato ser 
identificado em formulário específico com coleta de sua assinatura e impressão digital e Boletim anexo;  

6.3.3 Não serão aceitos documentos tais como: Boletim de Ocorrência expedidos a mais de 30 (trinta) dias, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (sem foto), Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, documentos eletrônicos (mesmo 
que apresentados por meio de aplicativos oficiais), documentos apresentados em cópia reprográfica (mesmo 
que autenticados em cartório) e/ou qualquer outro documento não especificado no item 6.3.1; 

6.3.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 

6.4 Para fazer a prova o candidato receberá um caderno de provas e um cartão de respostas específico nominal 
para cada candidato, devendo o candidato conferir se o caderno de provas corresponde ao cargo para o qual 
se inscreveu, e se o cartão de respostas corresponde à sua pessoa; 

6.5 As questões da prova objetiva deverão ser respondidas no cartão de respostas e, para tanto, os candidatos 
devem dispor de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sendo essa sujeita à fiscalização da equipe de 
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aplicação de provas, sob pena de eliminação do candidato do certame, sendo este o único meio de correção 
das provas objetivas; 

6.5.1 Será atribuída pontuação 0 (zero): 
a) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 
b) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada; 
c) à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas ou ainda, 

com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão; 
d) à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações 

contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

6.5.2 Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização 
ou porte de calculadora, relógio, pendrive, chaves com controle, pager, telefone celular ou qualquer outro 
equipamento eletroeletrônico, sob pena de eliminação do candidato do certame; 

6.5.3 Durante as provas será vedado o porte de qualquer tipo de armamento, assim como o uso de itens de 
chapelaria (bonés, chapéus, toucas e similares) e acessórios (óculos de sol, pulseiras, braceletes, protetor 
auricular, etc.) sob pena de eliminação do candidato do certame; 

6.5.4 O Instituto Ânima Sociesc, visando preservar a veracidade e autenticidade do Concurso Público, 
poderá proceder, no momento da aplicação das provas objetivas, a autenticação digital dos cartões respostas 
ou de outros documentos pertinentes; 

6.5.5 O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta da prova objetiva 
devidamente assinado no campo apropriado e o caderno de provas, podendo reter para si, apenas a parte 
inferior da capa da prova com a numeração das questões para anotar exclusivamente as suas respostas da 
prova objetiva, para posterior conferência; 

6.5.6 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após decorrido o tempo 
mínimo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) de prova; 

6.5.7 O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando consigo o caderno de 
questões; 

6.5.8 Os cadernos de prova serão disponibilizados pela Internet exclusivamente para os candidatos por meio 
da Área do Candidato por 5 (cinco) dias a contar das 10h00min do primeiro dia útil subsequente ao da aplicação 
das provas objetivas; 

6.5.9 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as respectivas 
provas e retirar-se do local, simultaneamente. 

6.6 Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão disponibilizados no Site do Certame, até às 23h59min do 
dia da realização da prova; 

6.7 A Nota da Prova Objetiva será calculada pelas seguintes fórmulas: 

6.7.1 Para os cargos de Nível Superior, a nota será atribuída em uma escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos; 
 

Pontos da Prova Objetiva= NACG X 1,5 + NACE X 2,5 

Onde: 
NACG = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
NACE = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Específicos 

 
6.7.2 Para os demais cargos, a nota será atribuída em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos; 
 

Pontos da Prova Objetiva= NACG X 2 + NACE X 3 

Onde: 
NACG = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
NACE = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Específicos 

 

6.7.3 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior 
a 60 (sessenta) pontos; 

6.7.4 Serão considerados reprovados neste Concurso Público, os candidatos que obtiverem nota inferior a 
60 (sessenta) pontos na prova objetiva. 
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7. DAS PROVAS DISCURSIVAS 

7.1 Haverá prova discursiva para os cargos de Nível Superior; 

7.1.1 A prova discursiva consistirá de 1 (uma) questão dissertativa a respeito de temas relacionados aos 
conhecimentos específicos dos cargos, e será realizada em conjunto com a prova objetiva, sendo acrescido o 
tempo de 30 (trinta) minutos ao tempo de prova, perfazendo um total de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos; 

7.1.2 A questão dissertativa deverá ser respondida em formulário próprio denominado Folha Definitiva de 
Resposta da Prova Discursiva; 

7.1.3 A resposta da questão dissertativa deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, contendo de 10 (dez) a 20 (vinte) linhas; 

7.1.4 A Folha Definitiva de Resposta da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em 
outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato; 

7.1.5 A Folha Definitiva de Resposta da Prova Discursiva será o único documento válido para avaliação da 
prova discursiva. O espaço para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válido 
para a avaliação da prova discursiva; 

7.1.6 A Folha Definitiva de Resposta da Prova Discursiva não será substituída por motivo de erro do 
candidato no preenchimento desta; 

7.1.7 A prova discursiva somente será objeto de correção para os candidatos classificados (aprovados) na 
prova objetiva; 

7.1.8 A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, conforme seguintes aspectos 
e pesos: 

a) Conteúdo específico para o cargo e disciplina ou cargo – 10 (dez) pontos; 

b) Forma redacional: coerência, coesão, ortografia, concordância e pontuação – 10 (dez) pontos; 

c) O candidato que ultrapassar o limite máximo de 20 (vinte) linhas terá descontado de sua nota 01 (um) 
ponto por cada linha utilizada em excesso; 

7.1.9 Na prova discursiva será atribuída nota zero: 

a) À questão cuja resposta for apresentada com menos de 10 (dez) linhas; 

b) À questão cuja resposta não guardar relação com o tema proposto; 

c) À prova cuja Folha Definitiva de Resposta da Prova Discursiva estiver identificada por qualquer meio. 

7.1.10 A questão dissertativa será avaliada por pelo menos 02 (dois) examinadores, sendo a Nota da Prova 
Discursiva composta pela média aritmética de 02 (duas) avaliações convergentes atribuídas por examinadores 
distintos; 

7.1.11 Serão considerados classificados na prova discursiva os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 08 (oito) pontos; 

8. DAS PROVAS PRÁTICAS 

8.1 Serão convocados para a prova prática, os candidatos ao cargo de Motorista de Veículos Pesados e 
Ambulância e Operador de Máquinas Pesadas, aprovados nas etapas anteriores; 

8.1.1 Os candidatos pré-classificados para a prova prática serão convocados por Lista de Convocação para 
a Prova Prática, publicada no Site do Certame com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência à data de sua 
realização, sendo naquela informada a data, local e horário de realização da prova; 

8.1.2 Do edital de convocação constará o cargo, a nominata dos candidatos, em ordem alfabética, seu 
número de inscrição, pontuação da prova objetiva, pontuação da prova discursiva (se houver), o local, data e 
horário de realização de sua prova prática; 

8.1.3 As provas práticas poderão ocorrer em qualquer um dos dias da semana (de domingo à sábado); 

8.1.4 No caso de situações adversas que impeçam no todo ou em parte a realização das provas práticas, a 
banca examinadora, a seu critério, poderá transferir a data e/ou horários de aplicação; 

8.1.5 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãibras, estados 
menstruais, contusões, luxações, fraturas, gravidez, etc.), que impossibilitem a realização da prova ou 
diminuam a performance do candidato, serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado por parte da Comissão Organizadora, mesmo que ocorram durante a realização da prova; 
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8.2 Somente será admitido para realizar as avaliações a que se refere este capítulo do Edital, o candidato que 
estiver munido de documento original de identidade nos termos do item 6.3 deste Edital e seus respectivos 
subitens; 

8.2.1 Após a identificação o candidato será encaminhado para um espaço reservado onde aguardará pelo 
chamado para iniciar seu(s) teste(s); 

8.3 A prova prática constará da execução de atividades propostas pela Banca Avaliadora em compatibilidade com 
a descrição das atividades do cargo e/ou com o conteúdo programático das provas de conhecimentos gerais 
e específicos para o respectivo cargo; 

8.3.1 As provas práticas serão avaliadas através do conceito “APTO” e “NÃO APTO”; 

8.3.2 Obterá o conceito “APTO” na prova prática o candidato que demonstrar possuir conhecimentos e 
habilidades suficientes para, sem auxílio, executar as atividades propostas com maior produtividade; 

8.3.3 Obterá o conceito “NÃO APTO” na prova prática o candidato que não demonstrar possuir 
conhecimentos e habilidades suficientes para executar as atividades propostas com produtividade, mesmo que 
de alguma forma tenha concluído as atividades; 

8.3.4 Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver o conceito “APTO”; 

8.3.5 Será considerado reprovado neste certame o candidato, que obtiver o conceito “NÃO APTO”, assim 
como aquele que não comparecer ou desistir da realização da prova prática; 

8.3.6 As provas práticas serão realizadas pelo Instituto Ânima Sociesc com suporte técnico da Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

9.1 Os candidatos aprovados em todas as etapas, conforme cargo escolhido, serão classificados por cargo/função 
em ordem decrescente a partir da pontuação final obtida com a somatória de seus pontos; 

9.2 Ocorrendo empate no número de pontos, aplicar-se-á inicialmente para o desempate, o disposto no parágrafo 
único do artigo 27 da lei federal no. 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do artigo 1° na mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais na data de encerramento 
do período de inscrições), e adicionalmente para os demais candidatos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que: 
a) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) Obtiver maior pontuação na prova discursiva (se houver); 
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) Possuir idade mais elevada; 
e) Sorteio. 

9.3 A Lista Preliminar dos Candidatos Aprovados será publicada no Site do Certame e será efetuada por cargo ou 
por grupos, a critério do Instituto Ânima Sociesc, devendo conter as seguintes informações: Cargo, número de 
inscrição, nome, pontuação e classificação; 

9.4 A referida lista poderá sofrer alterações em função de provimento a possíveis pedidos de revisão e/ou recursos. 

10. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 

10.1 É admitido pedido de revisão quanto: 
a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas. 

10.2 É admitido pedido de recurso quanto: 
a) ao resultado dos pedidos de isenção; 
b) à lista das inscrições deferidas; 
c) à nota da prova objetiva; 
d) à nota da prova discursiva; 
e) ao resultado da prova prática; 
f) à classificação preliminar; 

10.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos quesitos 
ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (item 10.1) deverá fazê-lo, na forma do item 10.4, 
até às 17h00min do segundo dia útil após a publicação dos gabaritos preliminares das provas; 

10.4 O pedido de revisão deverá ser realizado exclusivamente pelo candidato por meio do link “Recursos” disponível 
na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, devendo ser fundamentado, com 
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argumentação lógica e consistente, demonstrando de forma clara, as razões pelas quais a questão deve ser 
revisada; 

10.4.1 Os pedidos de revisão intempestivos ou em desacordo com o disposto nos itens acima serão 
desconsiderados; 

10.4.2 Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por qualquer outro meio, não especificado neste 
edital. 

10.5 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito preliminar, o mesmo será 
alterado para a forma correta no gabarito definitivo; 

10.6 Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos; 

10.7 Após a avaliação pela Banca de Provas, os resultados dos Pedidos de Revisão serão expressos como 
“Deferido” ou “Indeferido”; 

10.8 A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão será publicada na Internet, Site do Certame, e dela 
constará as seguintes informações: cargo, número da questão, número de inscrição, resultado e observação; 

10.9 O pedido de Recurso relativo ao item 10.2 deverá ser realizado exclusivamente pelo candidato por meio do link 
“Recursos” disponível na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, até às 17h00min do 
segundo dia útil após a publicação do respectivo aviso ou ato; 

10.10 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias 
que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu e número 
de sua inscrição; 

10.11 O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo será desconsiderado, sendo para tanto 
considerada a data do respectivo protocolo; 

10.12 Serão preliminarmente indeferidos: 
a) Pedidos de revisão ou recursos que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Provas; 
b) Pedidos de revisão ou recursos impetrados em desacordo com as regras e procedimentos deste Capítulo 

do Edital; 
c) Pedidos de revisão ou recursos sem a devida fundamentação. 

10.13 Após a avaliação pela Banca de Provas os resultados dos Pedidos de Recurso serão expressos como 
“Deferido” ou “Indeferido”; 

10.14 A listagem com os resultados dos Pedidos de Recurso será publicada na Internet, no Site do Certame, e dela 
constará as seguintes informações: cargo, número de inscrição, resultado e observação; 

10.15 A Banca de Provas constitui última instância para o Pedido de Revisão e Pedido de Recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais; 

10.16 Qualquer pedido de impugnação às cláusulas deste edital, deverá ser protocolado no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data desta publicação, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, na 
forma do item 1.7 deste Edital. 

11. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

11.1 Os candidatos dos cargos de Motorista de Veículos Pesados e Ambulância, Operador de Máquinas 
Pesadas e Cuidador Social, aprovados em todas as etapas anteriores e pré-classificados em até 20 (vinte) 
vezes o número de vagas estabelecido para o cargo, serão convocados para a avaliação psicológica; 

11.1.1 Os candidatos pré-classificados para a Avaliação Psicológica serão convocados por Lista de 
Convocação para a Avaliação Psicológica, publicada no Site do Certame com pelo menos 05 (cinco) dias de 
antecedência à data de sua realização, sendo naquela informada a data, local e horário de realização da prova; 

11.1.2 A Avaliação Psicológica poderá ocorrer em qualquer um dos dias da semana (de domingo à sábado); 

11.2 Somente será admitido para realizar as avaliações a que se refere este capítulo do Edital, o candidato que 
estiver munido de documento original de identidade nos termos do item 6.3 deste Edital e seus respectivos 
subitens; 

11.3 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, constará da aplicação de teste(s) psicotécnico(s), para 
avaliar inteligência geral, habilidades sociais e personalidade, com o objetivo de identificar aspectos 
psicológicos do candidato relacionados ao perfil do cargo, considerando a capacidade para utilizar as funções 
psicológicas necessárias ao desempenho das funções; 
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11.3.1 O candidato deverá apresentar-se em data, horário e local estabelecidos pela convocação, para a 
realização da Avaliação Psicológica; 

11.3.2 Os testes psicotécnicos serão aplicados sobre a coordenação de profissional com formação superior 
em Psicologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia (CRP); 

11.3.3 Os testes psicotécnicos de cada candidato serão submetidos a avaliação de uma banca examinadora 
composta por profissionais com formação superior em Psicologia, devidamente registrados no Conselho 
Regional de Psicologia (CRP), que emitirá o resultado através do conceito “APTO” e “NÃO APTO”, sendo 
considerados aprovados na avaliação psicológica os candidatos que obtiverem o conceito “APTO”; 

11.3.4 A critério da banca examinadora da Avaliação Psicológica, o candidato poderá ser convocado para 
realizar outros testes psicotécnicos e/ou entrevista pessoal; 

11.3.5 Será atribuído o conceito “NÃO APTO” aos candidatos que não comparecerem ou desistirem da 
realização da Avaliação Psicológica, sendo considerados reprovados nessa avaliação. 

12. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

12.1 Os candidatos aprovados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de classificação por cargo; 

12.2 A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso 
automático no Quadro da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. A nomeação é de competência do Prefeito 
Municipal de Jaraguá do Sul, e será realizada de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Jaraguá 
do Sul, observada a ordem de classificação dos candidatos; 

12.3 O candidato aprovado e classificado será convocado para nomeação através de e-mail e/ou site da Prefeitura 
e Diário Oficial dos Municípios; 

12.3.1 O candidato deverá comunicar à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul toda e qualquer alteração de 
seus dados cadastrais, ocorrida a após o prazo estabelecido na alínea “e” do item 3.7.1 deste Edital; 

12.3.2 Para alterar seus dados cadastrais informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato 
deverá protocolar no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, na forma do item 1.7 deste 
Edital, documento indicando seu cargo, número de inscrição, dados a serem alterados, e-mail e fazendo 
menção expressa que se relaciona ao Concurso Público objeto deste Edital; 

12.3.3 Em não havendo a comunicação do candidato de alteração de seus dados cadastrais, considerar-se-
á perfeita e acabada a convocação prevista no item 12.3. 

12.4 O candidato deverá se apresentar à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul no prazo de 02 (dois) dias contados 
da data de publicação da convocação, para confirmar o interesse na vaga, assim como realizar o agendamento 
do exame médico pré-admissional, o qual deve ocorrer no prazo máximo 20 (vinte) dias da data de 
apresentação; 

12.4.1 Para a realização do exame médico pré-admissional o candidato deverá apresentar ao médico do 
trabalho as vias originais dos exames e laudos médicos especificados abaixo, sendo todos de responsabilidade 
do candidato e expedidos a no máximo 30 (trinta) dias: 

Para Todos os cargos:  
a) Raio X de Coluna Tóraco-Lombo-Sacra AP + Oblíquas; 
b) Raio X de Coluna Cervical AP + Lateral; 
c) Hemograma Completo; 
d) Glicemia de Jejum;  
e) Grupo Sanguíneo com Fator RH;  
f) Acuidade Visual;  
g) Audiometria; 
h) Atestado de Sanidade Mental; 
i) Exame Toxicológico para os candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Pesados e Ambulância, 

Operador de Máquinas Pesadas, Pedagogo e Cuidador Social; 
j) PSA Total (para homens maiores de 40 anos); 
k) Outros exames complementares e pareceres podem ser incluídos, a critério do Médico do Trabalho. 

12.4.2 O exame médico pré-admissional será de caráter eliminatório, no qual será emitido parecer APTO ou 
NÃO APTO para o exercício do cargo, sendo eliminado do certame o candidato que obtiver o parecer NÃO 
APTO; 

12.4.3 Os candidatos que obtiverem o parecer APTO no exame pré-admissional, deverão comparecer a 
recepção da Diretoria de Gestão de Pessoas para realizar agendamento para a entrega dos documentos 
constantes no item 12.5; 
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12.4.4 A não apresentação do candidato nos prazos determinados pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do 
Sul, com apresentação de todos os documentos exigidos, a não aceitação da vaga para nomeação no cargo, 
permitirá automaticamente sua exclusão do Concurso Público de que trata este Edital; 

12.4.5 Em caso de desistência de um candidato nomeado, sua nomeação será tornada sem efeito e será 
convocado o candidato seguinte obedecida a ordem de classificação e aprovação no Concurso Público. 

12.5 Os candidatos convocados deverão apresentar à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul junto a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, na data, horário e local indicado, os seguintes documentos: 
a) Cópia ATUALIZADA da certidão de nascimento, para solteiros; 
b) Cópia ATUALIZADA da certidão de casamento; 
c) Cópia do comprovante de endereço atual (água, energia ou telefone no nome da pessoa) OU declaração 

de comprovação de residência; 
d) Cópia e Original do comprovante de grau de escolaridade (para os cargos de Nível Superior Cópia e 

Original do DIPLOMA); 
e) Cópia e Original do CERTIFICADO/DIPLOMA de curso de especialização (pós-graduação, mestrado ou 

doutorado) – quando exigido para o cargo; 
f) Cópia da carteira do registro no órgão de classe (quando exigido para o cargo); 
g) Certidão Negativa de débito junto ao órgão de classe (Conselhos Regionais) – quando exigido para o 

cargo; 
h) Cópia e Original do CERTIFICADO de curso específico (quando exigido para o cargo); 
i) Copia RG, CPF e Título de Eleitor;  
j) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas onde constam o nº da carteira e qualificação civil); 
k) Cópia dos PIS/PASEP (ATIVO); 
l) Cópia do certificado de reservista (para os homens); 
m) Abertura de Conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (somente após admissão no RH); 
n) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 
o) Cópia do CPF dos filhos menores de 18 anos; 
p) Cópia COMPLETA da Declaração de Imposto de Renda acompanhada do recibo de entrega da 

declaração de ajuste anual, se caso não declarou, preencher a Declaração de Bens no RH; (Se houver 
dependentes na declaração do Imposto de Renda trazer CPF dos dependentes); 

q) 2 (duas) fotos 3x4 RECENTES; 
r) Informar Tipagem Sanguínea; 
s) Atestado de Saúde Ocupacional (APTO) - Emitido pela Gerência de Assistência ao Servidor; 
t) Certidão negativa de antecedentes criminais – Justiça Federal  www.jfsc.jus.br; 
u) Certidão negativa de antecedentes criminais da cidade onde reside – Justiça Estadual 

www.tjsc.jus.br/certidoes (sistemas e-Proc e SAJ) ou solicitar no Fórum; 
v) Certidão negativa de crimes eleitorais – Cartório Eleitoral www.tse.jus.br; 
w) Certidão de quitação eleitoral – Cartório Eleitoral www.tse.jus.br; 
x) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crimes de 

 Improbidade Administrativa - www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

12.5.1 Com relação a documentação informada nas alíneas “a” e “b” do item 12.5, serão consideradas 
atualizadas aquelas emitidas em até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à apresentação. 

12.6 O não atendimento ao item 12.5 ou a adulteração de qualquer elemento constante da relação de documentos 
ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará 
o candidato do Concurso Público; 

12.7 Os candidatos aprovados e classificados, quando nomeados, terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
tomar posse no cargo e assumir suas atividades. 

13. DO FORO JUDICIAL 

13.5 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital é o da 
Comarca de Jaraguá do Sul. 

14. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

14.5 Fica delegada competência ao Instituto Ânima Sociesc para: 
a) divulgar este Concurso; 
b) receber as inscrições e respectivos valores das inscrições; 
c) deferir e indeferir as inscrições; 
d) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas, discursivas, práticas e avaliações 

psicológicas; 
e) julgar os pedidos de revisão e recursos previstos neste Edital; 

http://www.jfsc.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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f) prestar informações sobre este Concurso. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.5 Ao Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul caberá a homologação do resultado final do Concurso Público, que 
será efetuada por cargo ou por grupos, a critério da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; 

15.6 Os resumos deste Edital e das Portarias de Homologação serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br). O inteiro teor deste Edital e das Portarias de 
Homologação e demais comunicados deste concurso estarão disponíveis na Internet no Site do Certame; 

15.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos 
para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado; 

15.8 As disposições e instruções contidas na página da internet, no requerimento de inscrição, nos cartões respostas 
e nos cadernos de provas constituirão normas que integram o presente Edital; 

15.9 Será excluído do Concurso o candidato que: 
a) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; 
b) não mantiver atualizado seu endereço.  

15.10 Será excluído do Concurso, por Ato do Instituto Ânima Sociesc, o candidato que: 
a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da 

realização das provas; 
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por 

escrito ou por qualquer outra forma; 
c) for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for 

responsável por falsa identificação pessoal; 
d) ausentar-se da sala de prova antes de decorrido o tempo mínimo da mesma; 
e) recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão-resposta ou de outros documentos. 

15.11 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar 
desconhecimento; 

15.12 Para atender conveniências administrativas, a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul poderá alterar o seu 
Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros considerados para as presentes instruções se 
referem aos termos do regulamento em vigor. Qualquer alteração porventura ocorrida no atual sistema, por 
ocasião da admissão de candidatos, significará, por parte destes, a integral e irrestrita adesão ao novo Plano 
de Cargos e Salários; 

15.13 O candidato convocado para a realização de qualquer fase vinculada a este Concurso Público e que não 
atender, no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído deste Concurso Público; 

15.14 A inexatidão de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará 
o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição; 

15.15 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, se 
verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação da prova; 

15.16 A aprovação do candidato neste Concurso Público não implicará na obrigatoriedade da sua contratação, 
cabendo a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul o direito de preencher somente o nº de vagas estabelecido 
neste edital; 

15.17 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 
valendo para esse fim, a Portaria de Homologação do Concurso; 

15.18 O candidato, ao se inscrever, concorda que seu nome, dados de identificação e notas que tiver obtido nas 
provas a que se submeteu sejam publicados na internet, e em qualquer outra mídia de acordo com as 
exigências legais e ou conveniência da Administração; 

15.19 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto da 
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul como do Instituto Ânima Sociesc; 

15.19.1 O cônjuge, companheiro(a) ou parente – consanguíneos (em linha reta ou colateral, até o terceiro grau) 
ou por afinidade (em linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o segundo grau) – de qualquer 
candidato não poderá servir: 
a) na comissão do Concurso Público, na comissão de aplicação das provas, enquanto durar o impedimento; 
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b) na banca elaboradora de prova para o cargo no qual estiver inscrita a pessoa que deu causa ao 
impedimento; 

c) como fiscal, na sala ou ala em que estiver realizando a prova. 

15.20 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, 
pela Comissão Nomeada do Concurso Público tanto da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul como do 
Instituto Ânima Sociesc; 

15.21 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Jaraguá do Sul-SC. 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

                    Argos José Burgardt                                                          Antídio Aleixo Lunelli 
                     Secretário Municipal de Administração                                            Prefeito Municipal 
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 
 
 

ANEXO 01 – CARGO, VAGAS, SALÁRIO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS: 

 
 
Cargos de Nível Fundamental 
 

Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Agente de Manutenção R$ 1.652,59 40 horas 01 
Ensino Fundamental Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Motorista de Veículos 
Pesados e Ambulância 

R$ 2.379,11 40 horas 03 
Ensino Fundamental Completo. 
Carteira de habilitação na categoria D. 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

R$ 2.379,11 40 horas 02 
Ensino Fundamental Completo. 
Carteira de habilitação na categoria C. 

 
Cargos de Nível Médio 
 

Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Agente Administrativo R$ 2.379,11 40 horas 03 
Ensino Médio Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Agente de Endemias R$ 1.652,59 40 horas 01 
Ensino Médio Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Agente de Logística R$ 2.379,11 40 horas 01 
Ensino Médio Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Auxiliar de Arquivo R$ 1.983,06 40 horas 01 
Ensino Médio Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Auxiliar de Biblioteca R$ 2.379,11 40 horas 01 Ensino Médio Completo. 

Auxiliar de Eventos 
Culturais 

R$ 1.983,06 40 horas 01 
Ensino Médio com habilitação em Magistério ou 
Licenciatura em Pedagogia. 

Auxiliar em Saúde 
Bucal 

R$ 1.983,06 40 horas 02 
Ensino Médio Completo e registro no Conselho 
Regional de Odontologia. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Cuidador Social R$ 2.379,11 40 horas 03 
Ensino Médio Completo. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 
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Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Ouvidor R$ 1.983,06 30 horas 01 Ensino Médio Completo. 

Técnico de 
Enfermagem 

R$ 2.855,90 40 horas 02 

Ensino Médio Completo, com curso técnico de 
Enfermagem, e registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Técnico em Eletrônica R$ 2.855,90 40 horas 01 
Ensino Médio Completo, com curso Técnico em 
Eletrônica ou Mecatrônica. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

 
Cargos de Nível Superior 
 

Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Advogado do 
CREAS/SUAS 

R$ 4.112,48 40 horas 01 
Ensino Superior Completo em Direito, com registro 
na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). 

Analista de RH R$ 3.427,07 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Administração ou 
Administração com ênfase em Recursos Humanos; 
Tecnólogo em Recursos Humanos, Ensino Superior 
Completo em Ciências Contábeis e Direito. 

Assistente Social R$ 4.112,48 30 horas 02 

Ensino Superior Completo em Serviço Social, com 
Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Bibliotecário R$ 3.427,07 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Biblioteconomia, e 
quando solicitado ou necessário, registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Cirurgião Dentista R$ 9.990,31 40 horas 02 

Ensino Superior Completo em Odontologia, com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Contador R$ 6.660,71 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, 
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão; Carteira de Habilitação na 
categoria B. 

Controlador Interno - 
Contábeis 

R$ 4.112,48 40 horas 01 Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis. 

Controlador Interno - 
Direito 

R$ 4.112,48 40 horas 01 Ensino Superior Completo em Direito. 

Controlador Interno - 
Engenharia Civil 

R$ 4.112,48 40 horas 01 
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil, 
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
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Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Enfermeiro R$ 4.112,48 40 horas 04 

Ensino Superior Completo em Enfermagem, com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Engenheiro Civil R$ 6.660,71 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Engenharia (de 
acordo com a área de atuação), com registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Farmacêutico Bioquímico R$ 4.112,48 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Farmácia, com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Fiscal de Procon R$ 4.112,48 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Administração, 
Ciências Contábeis e/ou Direito. 
Carteira Nacional de Habilitação, obedecida a 
legislação de trânsito e categoria, conforme o tipo 
de veículo a ser conduzido. 

Fiscal de Transportes 
Urbanos 

R$ 4.112,48 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Administração, 
Direito, Engenharia de Tráfego e/ou Tecnologia em 
Gestão e Segurança de Trânsito. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Fiscal de Vigilância em 
Saúde 

R$ 4.112,48 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Biologia, 
Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Civil, 
Engenharia Química, Engenharia Sanitária, 
Farmácia, Farmácia Bioquímica, Física Medicina, 
Nutrição, Odontologia, Química e Medicina 
Veterinária. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Fiscal em Edificações R$ 4.112,48 40 horas 01 
Ensino Superior Completo em Arquitetura e 
Urbanismo e/ou Engenharia Civil. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Fiscal Tributarista R$ 4.112,48 40 horas 01 
Ensino Superior Completo em Administração, 
Ciências Contábeis, Direito e/ou Economia. 

Médico Clínico Geral R$ 8.154,56 20 horas 05 

Formação Superior Completa em Medicina, e 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Clínico Geral R$ 16.309,12 40 horas 06 

Formação Superior Completa em Medicina, e 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 
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Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Médico Especialista - 
Cardiologista 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Especialista - 
Ginecologista/Obstetrícia 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Especialista - 
Otorrinolaringologista 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Especialista - 
Pediatra 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Especialista - 
Psiquiatra 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 
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Cargo 
Salário 
Mensal 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Vagas Escolaridade/Pré-requisitos 

Médico Especialista - 
Reumatologista 

R$ 10.959,07 20 horas 01 

Formação Superior Completa em Medicina com 
residência médica ou especialização específica na 
área de atuação (Endocrinologista, 
Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatra, Psiquiatra, 
Clínica Médica e todas as áreas da medicina), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Médico Veterinário R$ 4.112,48 20 horas 01 

Ensino Superior Completo em Medicina 
Veterinária, com registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Museólogo R$ 3.427,07 40 horas 01 
Ensino Superior Completo em Museologia, com 
registro quando solicitado no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Nutricionista R$ 4.112,48 40 horas 01 

Ensino Superior Completo em Nutrição, 
reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC), 
com Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Pedagogo R$ 3.427,07 40 horas 02 

Ensino Superior Completo em Pedagogia, com 
Registro, quando necessário e/ou solicitado, no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão 

Psicólogo R$ 4.112,48 40 horas 11 

Ensino Superior Completo em Psicologia, com 
Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão e quando atuar com 
Psicologia Educacional, se solicitado, possuir Curso 
de Especialização em Psicologia Educacional ou 
Psicopedagogia. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 

Terapeuta Ocupacional R$ 4.112,48 30 horas 01 

Ensino Superior Completo em Terapia 
Ocupacional, com registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 
Carteira de Habilitação na categoria B. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 

 
ANEXO 02 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS: 
 

- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objeti-
vos do Município. 

- Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional buscando capacitação 
e formação continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe 
e polivalência. 

- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

- Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja internamente ou em campo. 
- Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal 

e das pessoas do seu convívio no trabalho. 
- Ser assíduo e pontual. 
- Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função. 
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou con-

forme demanda. 
 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS A CADA UM DOS CARGOS: 
 
Cargos de Nível Fundamental 
 
Agente de Manutenção 

- Executar serviços de borracharia, visando manter a frota de veículos e máquinas do Município em 
plenas condições de funcionamento: 
Montando, desmontando e substituindo pneus com necessidade; 
Centrando as rodas dos veículos; 
Consertando câmaras de ar; 
Efetuando reparos e trocas de peças; 
Vedando furos, recauchutando-o, vulcanizando-o e balanceando-o, visando nivelar sua superfície 
externa, uniformizando-a e evitando o desequilíbrio da roda e danos às partes principais. 
Utilizando-se dos produtos, materiais e ferramental necessários para a realização das atividades; 
Procedendo de acordo com as normas de segurança e procedimentos estabelecidos. 

- Colaborar na conservação e boa aparência de veículos automotores públicos, lavando-os e lim-
pando-os, utilizando equipamentos e materiais adequados, zelando também pela limpeza e con-
servação do local de trabalho. 

- Executar serviços de lubrificação e troca de óleo, visando manter a frota de veículos e máquinas 
do município em plenas condições de funcionamento, de forma sistemática e preventiva: 
Lubrificando todos os veículos, máquinas e equipamentos do município; 
Trocando os óleos lubrificantes; 
Substituindo e limpando filtros de óleos lubrificantes, de combustíveis e de ar; de acordo com as 
recomendações dos fabricantes; 
Realizando as inspeções necessárias; 
Atuando de acordo com os processos e procedimentos estabelecidos. 

- Executar atividades auxiliares nos serviços de manutenção mecânica e solda de peças metálicas: 
Interpretando desenhos elementares em perspectiva; 
Regulando o equipamento de solda, determinando a amperagem e a voltagem adequadas, de 
acordo com o trabalho a executar; 
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Usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco 
submerso, brasagem, plasma e outros; 
Realizando serviços de solda elétrica e de oxigênio; 
Carregando e limpando geradores de acetileno. 

- Contribuir para colocar e/ou recolocar os veículos automotores do Município em funcionamento, 
construindo, transformando e/ou reparando carrocerias metálicas dos mesmos, utilizando materi-
ais e instrumentos apropriados. 

- Auxiliar na realização de testes, a fim de detectar defeitos mecânicos e anormalidades de funcio-
namento em motores, caixas de câmbio, sistema de freios, diferencial, rolamento e outras partes 
componentes. 

- Auxiliar na retirada e recolocação de motores, caixas de câmbio, diferencial, rodas, órgãos de 
transmissão, sistema de direção, embreagem, freio, rolamentos e sistema de alimentação dos ve-
ículos. 

- Selecionar e transportar equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos, 
de acordo com cada necessidade identificada. 

- Realizar serviços de solda, chapeação e lanternagem em veículos, máquinas e equipamentos, 
inspecionando defeitos, desmontando, reparando e substituindo peças e sistemas, visando a sua 
recuperação. 

- Auxiliar na reparação, conservação e uniformização dos veículos e equipamentos de transporte do 
município, executando serviços de preparação, pintura e polimento utilizando materiais e instru-
mentos apropriados, atentando para a mistura de solventes e outros produtos químicos conforme 
prescrição e de acordo com a consistência desejada. 

- Abastecer, de combustível, os veículos e máquinas do Município, a fim de possibilitar o bom fun-
cionamento dos equipamentos. 

- Realizar o processo de recebimento de combustível, conferindo de acordo com os procedimentos 
estabelecidos. 

- Contribuir com a administração do uso do combustível do Município, cadastrando e lançando as 
notas fiscais no sistema apropriado e controlando os lançamentos. 

- Zelar pelas ferramentas, materiais e equipamentos sob sua guarda e utilização, recuperando fer-
ramentas, peças, máquinas e equipamentos em geral, executando trabalhos de solda em geral, 
montando e reparando peças metálicas. 

- Prestar serviços de socorro externo quando necessário e/ou solicitado. 
- Executar o registro dos serviços realizados, bem como, dos produtos e insumos utilizados. 
- Solicitar o material necessário para a realização de suas atividades. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Motorista de Veículos Pesados e Ambulância 

- Dirigir veículos oficiais tais como: caminhões (truck, toco, munk, prancha), ambulância, ônibus e 
outros, para transporte de materiais, máquinas, equipamentos, alunos, pacientes, dentre outros, 
zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até local de destino, 
adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 

- Operar os equipamentos auxiliares do caminhão, conforme normas e procedimentos dos fabrican-
tes. 

- Abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais. 
- Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamen-

tos, quando necessário. 
- Transportar pacientes com as mais diversas patologias, bem como material biológico em geral. 
- Responder pela manutenção, limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade, ze-

lando pelas boas condições do mesmo: 
Vistoriando o veículo e realizando pequenos reparos; 
Verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água e óleo; 
Abastecendo o veículo; 
Detectando problemas mecânicos; 
Informando seu superior quando há necessidade da realização do concerto por outros profissionais 
ou terceiros; 
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Identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais que indiquem qualquer anomalia no funciona-
mento correto do veículo; 
Checando indicações dos instrumentos do painel e itens de segurança. 

- Tratar dos passageiros com respeito durante o transporte, evitando desconforto a estes indivíduos. 
- Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu 

acondicionamento no veículo. 
- Garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabeleci-

mentos onde se processarão carga e descarga e conferindo as mesmas com documentos de re-
cebimento ou entrega. 

- Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 
 
Operador de Máquinas Pesadas 

- Entender o trabalho a ser executado juntamente com seu superior e quando necessário com os 
agricultores. 

- Checar detalhes da máquina, verificando se há segurança e condições de realizar o trabalho. 
- Verificar as condições de uso do maquinário, acoplagem dos implementos, água do radiador, nível 

do óleo, lubrificação, aquecimento do motor, calibragem do pneu e/ou outros itens de manutenção, 
bem como, recolhê-la à garagem assim que as tarefas forem concluídas. 

- Transportar com segurança a máquina até o local onde será realizado o trabalho. 
- Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 
- Operar os equipamentos e máquinas de acordo com a orientação do superior e normas de segu-

rança, bem como, em conformidade com as instruções de operações do fabricante. 
- Executar serviços como: terraplenagens, nivelamento de ruas e estradas, bem como abaulamen-

tos e outros procedimentos inerentes à manutenção das vias urbanas e rurais; abertura e desobs-
trução de valas; serviços de tubulações e galerias de drenagens; corte e carregamento de maca-
dame, bem como, limpeza e preparação de saibreiras; realizar escavações, remoção de barreiras, 
e transportes de terras; executar aterros e trabalhos semelhantes; compactar pavimentações e 
aterros; executar extração de seixo e materiais semelhantes. 

- Responder pela manutenção, limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, 
zelando pelas boas condições da mesma: 
Realizando serviços de manutenção e concertos básicos do equipamento; 
Realizando a troca de pneus e implementos; 
Limpando, lubrificando, providenciando troca de óleo diferencial e força matriz, bem como outras 
atividades a fim de conservar a máquina; 
Informando seu superior quando há necessidade da realização do concerto por outros profissionais 
ou terceiros. 

- Zelar pelas condições de segurança individual e coletiva: 
Evitando acidentes; 
Atentando-se para normas e procedimentos preestabelecidos; 
Utilizando equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário. 

 
 
Cargos de Nível Médio 
 
Agente Administrativo 

-    Executar serviços burocráticos, visando atender a legislação e cumprir com os procedimentos de 
cunho administrativo do Município: 
Elaborando e encaminhando expedientes com conhecimento de legislação atinente ao serviço pú-
blico; 
Digitando trabalhos atinentes à administração; 
Elaborando, protocolando e arquivando correspondências, requerimentos, notas fiscais, ofícios, 
contratos e demais documentos; 
Executando guias previdenciárias; 
Repassando as informações necessárias relacionadas a guias previdenciárias aos institutos de 
previdência; 
Efetuando o cadastro geral de empregados e desempregados. 
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-   Efetuar levantamentos, registros, baixa e cadastro dos bens imóveis de acordo com as normas da 
Prefeitura de Jaraguá do Sul. 

-   Realizar o despacho de benefícios. 
-   Estabelecer e manter contatos com o público (servidores, munícipes, órgãos públicos, instituições 

privadas e outros), pessoalmente ou por telefone, atendendo com rapidez e eficiência, recepcio-
nando, prestando informações, anunciando e orientando-os acerca do local ao qual devem dirigir-
se caso a demanda não possa ser resolvida no local procurado. 

-   Proceder a entrega de documentos do setor para os contribuintes e servidores municipais. 
-   Elaborar e controlar o trabalho de recebimento, classificação e arquivamento de papeis e docu-

mentos através do computador. 
-   Auxiliar na organização e execução de eventos da Secretaria, Fundação e/ou Autarquia em que 

estiver atuando. 
-   Atender e resolver questões com os fornecedores e demais empresas prestadoras de serviço para 

a Prefeitura (ou Secretarias). 
-   Fazer pesquisa de preços sempre que for necessária a aquisição de materiais, bem como efetivar 

o processo de compras quando necessário e/ou solicitado. 
-   Contribuir com a realização de reuniões, elaborando pautas e atas. 
-   Preparar e emitir documentos de interesse dos munícipes. 
-   Revisar e confrontar cadastros, dirimindo dúvidas e incompatibilidades existentes. 
-   Agilizar e assegurar os processos administrativos da secretaria, Fundação ou Autarquia em que 

estiver atuando: 
Digitando e fazendo cópias de documentos com segurança; 
Emitindo relatórios; 
Efetuando o controle do almoxarifado; 
Recepcionando e expedindo listagem de trabalhos processados; 
Efetuando controle de material de expediente; 
Digitando e inserindo no sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, formulários, in-
formações processuais, requerimentos, memorando e outros dados/documentos; 
Providenciando a duplicação de documentos utilizando máquinas para tal; 
Preenchendo requisições e angariando assinaturas; 
Conferindo nomes, endereços e telefones extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; 
Realizando o fechamento de planilhas e de bloquetes de débitos e créditos bancários. 

-   Efetuar serviços de encadernação e de controle de materiais, operando equipamentos de repro-
grafia, datilografia e outros relacionados. 

-   Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, tais como cadastro de 
servidores, escalas de férias, atualizações de versões e impressão de folha ponto. 

-   Auxiliar na elaboração de editais, visando dar andamento aos procedimentos de compras e con-
tratações, bem como aos procedimentos junto ao RH. 

-   Auxiliar nos processos de Pregões e de licitações: 
Recebendo documentos; 
Cadastrando licitantes; 
Registrando as propostas de preços; 
Analisando as propostas vindas dos participantes dos certames quanto a documentação exigida 
pela Prefeitura (secretaria); 
Emitindo autorização de fornecimento; 
Analisando os valores propostos; 
Realizando demais procedimentos pertinentes. 

-   Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios, fi-
chas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o controle dos mes-
mos e a fácil localização. 

-   Executar atividades de registros, relatórios, demonstrativos, alimentação de sistema, controles, di-
gitações, arquivamento de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, financeiro, pessoal e 
material. 

-   Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas, organogra-
mas e outros instrumentos, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes, 
padronizar e otimizar o rendimento: 
Consultando documentos; 
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Efetuando cálculos; 
Registrando informações com base em dados levantados. 

-   Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda 
do superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o cumpri-
mento de prazos. 

-   Facilitar o acesso aos dados do município, realizando a manutenção e organização dos arquivos. 
-   Realizar o processo de aposentadoria e pensão por morte, solicitando e juntando a documentação 

necessária, bem como dando os demais encaminhamentos que se fizerem necessários. 
-   Organizar a junta médica dos aposentados por invalidez, identificando e elaborando agenda para 

servidores que necessitam nova perícia, os recepcionando e auxiliando os peritos, com o objetivo 
de detectar servidores que perderam seu benefício e tem o direito de mantê-lo. 

-   Contribuir com o processamento da folha de pagamento, ponto e frequência dos servidores do 
Município, realizando procedimentos administrativos e encaminhando-os à Gestão de Recursos 
Humanos para processamento. 

-   Efetuar lançamentos contábeis de receita e despesas, folhas de pagamento, empenho, liquidação, 
ordem de pagamento, auxiliar no preenchimento de relatórios contábeis como SIOPS (Sistemas 
de Informações do Orçamento Público em Saúde), executar conciliações bancárias, fazer presta-
ções de contas e comprovar subvenções, emitir DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
emitir balancetes e demonstrativo de caixa e relatórios de contabilidade em geral. 

-   Zelar pelo material bibliográfico disponibilizado aos usuários na biblioteca municipal e proporcionar 
condições de acesso a estes materiais, controlando o seu empréstimo e devolução, providenciando 
a recuperação dos materiais danificados e estimulando aos usuários a prática da leitura. 

-   Prestar suporte na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e/ou outros documentos, sem-
pre que necessário. 

-   Elaborar ofícios, despachos, portarias, termos de convênio, aditivos, editais, atestados, declara-
ções e/ou outros documentos, sempre que necessário, buscando junto a seu superior imediato a 
validação dos documentos elaborados. 

-   Protocolar processos e encaminhar ao setor competente. 
-   Pedir orçamentos sempre que for necessária a aquisição de materiais, bem como efetivar o pro-

cesso de compras quando necessário e/ou solicitado. 
-   Manter atualizadas as informações nos sistemas informatizados. 
-   Sob a supervisão de profissional Farmacêutico, realizar a dispensação de medicamentos no aten-

dimento em Farmácias ou afins. 
-   Realizar pedidos de materiais através de requisição de compras. 
-   Prestar atendimento no Procon Municipal. 
-   Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Agente Comunitário de Saúde 

- Realizar mapeamento de sua micro área, realizando o cadastro das famílias, atualizando perma-
nentemente esse cadastro. 

- Identificar área de risco, bem como indivíduos e famílias expostos a situações de risco. 
- Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua res-

ponsabilidade, averiguando se os objetivos da Equipe ESF estão sendo alcançados. 
- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, educá-las e conscientizá-las 

sobre a importância de cuidar de seu bem, prezando pela qualidade de vida da população, bem 
como pela autonomia por saber quais caminhos seguir. 

- Registrar os acompanhamentos domiciliares, bem como realizar demais tarefas administrativas 
estabelecidas pela Unidade Básica de Saúde. 

- Encaminhar para a Unidade Básica de Saúde as demandas de atendimento identificadas na po-
pulação da micro-área. 

- Recepcionar a população na Unidade de Saúde local, fornecendo as orientações necessárias e 
encaminhando o paciente à área responsável, objetivando a qualidade no atendimento e um bom 
relacionamento com a comunidade. 

- Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita a 
Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acom-
panhamento de indivíduos, grupos sociais ou coletividade. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

 
Anexo 02 ao Edital de Concurso Público 002/2019 – Página 6 

- Estar sempre atualizado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias 
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco, ou precisam de cuidados especi-
ais. 

- Promover a educação e a mobilização comunitária, estimulando indivíduos, famílias e grupos a 
participarem dos programas sociais locais, desenvolvendo ainda ações coletivas de saneamento 
e melhoria do meio ambiente. 

- Traduzir para a Estratégia da Saúde da Família a dinâmica social da comunidade, suas necessi-
dades, potencialidades e limites. 

Agente de Endemias 
- Realizar o reconhecimento Geográfico da área urbana do município, bem como identificar e regis-

trar todas as coleções hídricas, mantendo as informações atualizadas, possibilitando a programa-
ção, manutenção e ou implantação de atividades. 

- Detectar a presença precoce de infestações importadas do Aedes Aegypti, bem como garantir que 
não aconteça a reincidência do vírus em áreas do município, através inspeções em armadilhas, 
depósitos que possam acumular água, em busca de amostras de espécies. 

- Inspecionar coleções hídricas em busca de amostras de moluscos (planorbídeos). 
- Capturar e acondicionar em recipiente próprio as amostras de espécies encontradas no trabalho 

de campo, registrando os dados em boletins próprios. 
- Evitar a proliferação do Aedes Aegypti e a contaminação dos munícipes pelo vírus da dengue 

através da delimitação de foco, ação imediata à detecção da presença do vírus em uma determi-
nada área do município. 

- Orientar os munícipes quanto aos cuidados e procedimentos para evitar a proliferação do Aedes 
Aegypti. 

- Atuar na aplicação de produtos químicos ou biológicos em locais que possam acumular água e 
não seja possível a eliminação ou cobertura. 

- Realizar atividades de laboratório como a análise microscópica das espécies coletadas nas ativi-
dades externas do programa. 

- Consolidar as informações contidas nos boletins das atividades e no resumo de reconhecimento 
geográfico em sistema informatizado. 

- Realização de atividades relacionadas a Inquérito Coprológico: 
Realizando o reconhecimento geográfico e hídrico das áreas indicadas; 
Realizando visitas domiciliares, distribuindo coletores e coletando amostras; 
Preparando as amostras para análise microscópica e identificando os ovos do parasita (Schistos-
soma Mansoni). 

- Prestar auxílio no monitoramento e prevenção de outras doenças como raiva, leptospirose, febre 
amarela, Leishmaniose, Febre Maculosa, dentre outras. 

- Atuar em atividades de educação através de palestras, panfletagem, abordando assuntos de pre-
venção de zoonoses junto a população. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Agente de Logística 

- Receber mercadorias, conferi-las e realizar os devidos lançamentos no sistema, a fim de abastecer 
o estoque, garantir o registro das entradas e a exata correspondência entre o que foi pedido e o 
que foi entregue: 
Realizando e/ou organizando o recebimento e descarga de mercadorias; 
Conferindo as mercadorias que estão sendo entregues; 
Comparando as mercadorias entregues com os pedidos realizados; 
Realizando inserções no sistema; 
Arquivando a documentação; 
Controlando condições de estoque. 

- Solicitar através de ofício ao setor responsável, Notificação Extrajudicial e penalização dos forne-
cedores quando descumprem com o Edital, bem como relatar os fatos e acompanhar o processo 
junto ao Setor Jurídico e o Setor de Licitações e contratos da Prefeitura. 

- Fazer e/ou auxiliar na descrição dos itens que irão compor o Edital de Licitação. 
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- Participar da análise de materiais quando solicitadas amostras no Edital Licitatório, bem como au-
xiliar através de relatórios de não conformidades e/ou não conformidades das amostras apresen-
tadas. 

- Zelar pela conservação dos materiais estocados, armazenando-os de forma a preservar a sua 
integridade física e condições de uso, bem como para facilitar a sua localização e manuseio, ob-
servando as características de cada material. 

- Garantir a continuidade das ações que dependam de materiais do almoxarifado, mantendo-o abas-
tecido e com os prazos de validade dos produtos em dia, de acordo com as normas estabelecidas: 
Realizando levantamento de estoques nas Unidades de Saúde a fim de evitar desperdícios e ven-
cimentos de mercadorias sem uso pelas mesmas; 
Checando e controlando a utilização dos materiais em estoque; 
Comunicando as pessoas e/ou setor adequado a respeito de não conformidades encontradas no 
estoque; 
Realizando pedidos através de requisição de compras; 
Mantendo contato com fornecedores sempre que necessário; 
Encaminhando bens imobilizados para garantia e consertos; 
Etiquetando móveis, utensílios e equipamentos considerados bens duráveis e com valor agregado. 

- Zelar pelo controle do estoque e veracidade das informações, realizando seu controle e balanço, 
verificando se o estoque físico corresponde às quantidades lançadas/apresentadas no sistema. 

- Contribuir com a elaboração de inventários, realizando procedimentos administrativos de registro, 
controle, cadastro, etiquetagem, codificação e atualização de materiais em guarda no depósito e 
das atividades realizadas, lançando os dados em sistemas informatizados, livros, fichas e mapas 
apropriados. 

- Realizar a entrega de materiais aos setores, com a maior agilidade possível, a fim de viabilizar a 
continuidade das atividades que dependam destes materiais: 
Checando requisições de consumo/ordens de serviço, a fim de realizar a entrega de materiais que 
estejam relacionadas com o serviço a ser prestado; 
Separando as mercadorias a serem entregues; 
Dando baixas no sistema para possibilitar o correto controle de estoque e cálculos de custos. 

- Contribuir com o controle e planejamento de estoque, visando a máxima utilização do espaço, com 
organização, proteção aos itens estocados e acesso fácil a todos os materiais: 
Emitindo relatórios diversos, de acordo com a necessidade; 
Realizando estudo de layout; 
Analisando o conteúdo disponível. 

- Esclarecer dúvidas e/ou solucionar problemas, prestando atendimento telefônico e/ou presencial 
aos interessados. 

- Realizar a entrega de materiais nas Unidades de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal 
de Saúde com a maior agilidade possível, a fim de viabilizar a continuidade das atividades que 
dependam destes materiais. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Auxiliar de Arquivo 

- Zelar pela guarda, preservação e manutenção de acervos documentais de ordem textual, manus-
crita e/ou de outra especificidade: 
Higienizando e conservando os documentos; 
Organizando e armazenando os documentos; 
Executando tarefas de organização de caixas e pacotes, confecção de invólucros especiais, 
guarda de documentos de acordo com especificações e orientações; 
Utilizando-se das técnicas e dos materiais apropriados. 

- Agilizar o resgate de informações, realizando a organização e armazenamento de documentos: 
Recebendo, registrando e distribuindo os documentos; 
Realizando o controle de sua movimentação; 
Organizando os diversos tipos de documentos existentes no arquivo, armazenando-os dentro de 
uma ordem pré-estabelecida; 
Auxiliando no levantamento de dados e informações conforme orientações do arquivista respon-
sável e/ou superior; 
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Procedendo a confecção de índices conforme orientação técnica. 
- Providenciar documentos solicitados, conforme orientação. 
- Auxiliar no atendimento a pesquisadores/consulentes da instituição, ou não, orientando sobre o 

correto manuseio dos documentos, respeitando a legislação no que diz respeito ao acesso e sigilo 
aos documentos. 

- Realizar orientação sobre organização dos arquivos correntes e intermediários em campo. 
- Realizar relatórios sobre a situação dos arquivos nas unidades e propor mudanças na forma de 

organização. 
- Digitalizar documentos, formando arquivo digital. 
- Zelar pela organização do arquivo digital. 

 
- Elaborar relatório de trabalho, de acordo com a periodicidade estabelecida pela Chefia. 
- Manter atualizados os sistemas informatizados do Município. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Auxiliar de Biblioteca 

- Possibilitar o acesso dos interessados aos serviços de biblioteca disponibilizados pela escola e/ou 
pelo Município e empréstimos de livros efetuando o cadastro do leitor. 

- Realizar o controle e organização do acervo: 
Respondendo pelo patrimônio que está sob sua responsabilidade; 
Organizando o acervo de livros, periódicos e mídia de acordo com as normas técnicas universais; 
Realizando o inventário do acervo, através do levantamento de todos os materiais do acervo no 
sistema de gerenciamento, averiguação de destinação de materiais não localizados; 
Registrando no sistema os empréstimos realizados, renovações e devoluções; 
Realizando levantamento dos materiais em atraso e tomando providências para sua devolução; 
Recebendo, selecionando, higienizando e inserindo no acervo materiais doados; 
Atualizando os fichários da Biblioteca, completando-os e ordenando as fichas de consulta; 
Conferindo os livros devolvidos, repondo-os na estante; 
Organizando diariamente as estantes. 

- Orientar leitores com relação ao uso do sistema, acervo, leituras disponíveis, busca do material 
que deseja, e ainda quanto ao comportamento, uso e preservação dos livros, equipamentos e 
ambiente. 

- Prezar pela conservação dos livros, orientando leitores quanto à utilização, fixando cartazes de 
conscientização, auxiliando na restauração do acervo e/ou encaminhando para serviço especiali-
zado a fim de mantê-lo disponível à consulta em boas condições de uso. 

- Receber turmas de estudantes, acompanhando-os na visita à biblioteca, explanando sobre os ser-
viços e participando das atividades de recreação. 

- Quando na Biblioteca Pública, responder pela gestão financeira da unidade, realizado a cobrança 
de taxas de inscrição, renovação, multas por atraso e perdas de materiais, com controle diário das 
entradas e prestação de contas junto à Fundação Cultural com depósito dos valores na conta do 
Fundo Municipal da Biblioteca. 

- Manter o acervo atualizado, buscando a satisfação dos leitores, através do levantamento de títulos, 
sugestão de literatura, dando encaminhamento para aquisição de acordo com orçamento a ser 
administrado. 

- Oportunizar que usuários, alunos, funcionários façam o registro de sugestão de títulos para aqui-
sição. 

- Participar, elaborar e executar projetos de incentivo à leitura, visando despertar o interesse e gosto 
pela leitura junto aos leitores potenciais. 

 
Auxiliar de Eventos Culturais 

- Auxiliar na organização e planejamento de eventos culturais, opinando sobre materiais e equipa-
mentos apropriados para uso. 

- Auxiliar no planejamento e confecção de adereços para os eventos realizados pela administração 
pública. 

- Efetuar a montagem e desmontagem dos adereços utilizados nos eventos culturais. 
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- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais necessários na realização das 
atividades e eventos. 

- Manter atualizados os sistemas informatizados do Município 
 
Auxiliar em Saúde Bucal 

- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, preparando-o para o atendimento. 
- Promover a saúde bucal, realizando, sob supervisão do Cirurgião Dentista, procedimentos odon-

tológicos básicos e/ou preventivos, tais como: 
Preparando o paciente para atendimento; 
Processando filme radiográfico; 
Manipulando materiais de uso odontológico; 
Selecionando moldeiras; 
Preparando modelos em gesso; 
Executando a limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odon-
tológicos e do ambiente de trabalho. 

- Auxiliar e instrumentar os profissionais de saúde bucal nas intervenções clínicas. 
- Contribuir com o pleno funcionamento da unidade e com a gestão das informações relacionadas 

ao controle administrativo em Saúde Bucal: 
Registrando dados relevantes para unidade e programas sob orientação; 
Realizando a análise das informações coletadas; 
Realizando levantamentos de necessidades em saúde bucal. 

- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produ-
tos e resíduos odontológicos. 

- Zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais odontológicos, bem 
como observar sua correta utilização. 

- Contribuir com a organização e limpeza do ambiente de trabalho: 
Controlando, organizando e atualizando fichários, arquivos, formulários, fichas, recibos, consultas 
e outros documentos e informações; 
Realizando o pedido de materiais de consumo. 

- Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de ações de promoção e prevenção 
dos programas participativos adotados pela Prefeitura, visando atingir aos objetivos definidos nos 
respectivos programas e/ou pelo superior imediato, colaborando em atividades didático científicas 
e em campanhas humanitárias. 

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe de saúde da família ou da unidade básica de saúde, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Cuidador Social 

- Propiciar segurança e bem-estar aos indivíduos e/ou famílias em situação de risco/vulnerabilidade 
social, tomando ações para diminuir seu sofrimento psíquico e somático, auxiliando, quando pos-
sível, na integração e reintegração dos atendidos à suas famílias e sociedade, intensificando o 
convívio social, através de atividades sociais, cuidados de saúde, dinâmicas, brincadeiras e/ou 
outros cuidados de acordo com a faixa etária dos atendidos. 

- Participar de programas de promoção e proteção da saúde, de modo a colaborar no alcance dos 
objetivos propostos nestes programas: 

- Participando de discussões, elaborações e desenvolvimento de projetos interdisciplinares, con-
forme a demanda existente; 
Atuando isoladamente ou com outros profissionais, em atendimentos grupais, individuais, ou atra-
vés de visitas domiciliares; 
Prestando serviços de suporte; 
Promovendo a ordem e o convívio entre os participantes do programa; 
Seguindo normas e regulamentos; 
Mediando conflitos quando necessário. 
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- Contribuir na formação integral de usuários, participando da elaboração do planejamento, bem 
como da execução de atividades educativas, preventivas e recreativas na unidade/programa, ob-
servando a proposta da Secretaria e respeitando o estágio de desenvolvimento dos indivíduos. 

- Zelar pela integridade física e moral dos atendidos, acionando órgãos e entidades necessários 
para garantir a segurança e proteção dos mesmos. 

- Manter o registro dos atendimentos realizados, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibi-
litar a troca de informações entre turnos e/ou o entendimento do histórico do cotidiano. 

- Participar de campanhas preventivas, auxiliando em campanhas de vacinação, preparando o ma-
terial de apoio, distribuindo material educativo, distribuindo preservativos, distribuindo material pre-
ventivo, clorando a água, convidando para participar de palestras, entre outros. 

- Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de auto-
nomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contem-
plando as dimensões individuais e coletivas. 

- Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoes-
tima dos usuários. 

- Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora. 
- Identificar as necessidades e demandas dos usuários. 
- Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária. 
- Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e pre-

paração dos alimentos. 
- Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer. 
- Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas. 
- Desenvolver atividades recreativas e lúdicas. 
- Potencializar a convivência familiar e comunitária. 
- Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares. 
- Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, 

fluxos de trabalho e resultado. 
- Prestar assistência aos usuários nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção. 
- Atender de forma personalizada, respeitando as especificidades apresentadas por cada indivíduo. 
- Organizar o espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou 

adolescente. 
- Prestar auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 

autoestima e construção da identidade. 
- Promover a organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada 

criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida. 
- Acompanhar nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se 

mostrar necessário e pertinente, por solicitação da chefia imediata, deverá também participar deste 
acompanhamento. 

- Apoiar na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado 
e supervisionado pela equipe técnica e/ou coordenação. 

- Encaminhar para o(a) coordenador(a) da Unidade de Acolhimento os casos que identificar como 
necessários para suportes e acessos a garantia de direitos fundamentais. 

- Participar de processos de formação permanente, compartilhando experiências e dificuldades, 
mantendo-se atualizado e aprofundando seus conhecimentos na área de assistência social sobre 
direitos de crianças e adolescentes e sobre primeira infância, criança e adolescente, bem como 
desenvolvendo suas habilidades. 

- Realizar outras atividades referentes à função de Cuidador Social inerentes e correlatas ao serviço 
de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Ouvidor 

- Receber e analisar denúncias, elogios, sugestões, reclamações e solicitações de informações dos 
cidadãos relativas à prestação dos serviços públicos no âmbito da Administração Municipal. 

- Avaliar a procedência das manifestações e encaminhá-las aos setores competentes para os devi-
dos procedimentos, efetuando registros no sistema informatizado, no prazo estabelecido. 
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- Manter o sigilo das reclamações e denúncias recebidas, bem como sobre sua fonte, de acordo 
com o caso. 

- Executar o teleatendimento, o atendimento presencial e demais demandas advindas de outros 
meios de atendimento (formulário WEB, e-mail e correspondência). 

- Repassar e/ou receber informações. 
- Efetuar o cadastro do solicitante. 
- Registrar as informações recebidas no sistema apropriado. 
- Acompanhar, analisar e monitorar as manifestações recebidas, por meio de sistemas de tecnologia 

de informação, observando os prazos estabelecidos para a resposta ao cidadão. 
- Informar ao interessado as providências adotadas em relação ao seu pedido, excepcionados os 

casos em que a Lei assegurar o dever do sigilo. 
- Contribuir para que o cidadão tenha o devido atendimento de sua manifestação, no prazo estabe-

lecido pela legislação vigente, acompanhando as manifestações e as providências tomadas, rece-
bendo as respostas e fornecendo os devidos retornos aos interessados. 

- Processar, analisar e elaborar relatórios das demandas advindas pelos diversos meios de atendi-
mentos, e com base neles, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos, 
visando subsidiar a Administração Municipal na tomada de decisão. 

- Prezar pelo sigilo das informações a que tenha acesso. 
 
Técnico de Enfermagem 

- Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades da clientela assistida em todos os 
atendimentos, proporcionando atenção humanizada, confiança e segurança, viabilizando o esta-
belecimento de vínculo. 

- Realizar pré consultas, com aferição dos sinais vitais, pressão arterial, peso, altura, temperatura, 
a fim de fornecer informações pertinentes para posterior avaliação do médico. 

- Realizar procedimentos técnicos de enfermagem, visando o bem-estar e a promoção de saúde: 
Higienizar pacientes; 
Fazer curativos de I e II grau, utilizando materiais adequados; 
Realizar coleta de material para análise em laboratório, quando necessário; 
Auxiliando o médio na realização de exames; 
Realizar nebulizações, preparando as soluções e acompanhando o paciente no procedimento; 
Realizar testes de Glicemia, a fim de controlar a Diabetes e prestar informações para evitá-la; 
Prestar orientações sobre como evitar e/ou tratar hipertensão arterial; 
Administrar medicamentos sob orientação médica; 
Prestar cuidados a pacientes em estado grave. 

- Realizar trabalhos administrativos e assistenciais, tais como: 
Agendamento de consultas; 
Distribuição de medicamentos; 
Emissão de documentos; 
Fechamento de relatório de produção mensal e outros diversos; 
Organização e atualização de prontuários; 
Orientação à comunidade dos serviços que são prestados na unidade central; 
Repasse de informações pertinentes a(ao) Secretária(o) de Saúde; 
Cadastro de informações de pacientes através dos programas de saúde via internet; 
Controle de todo material e equipamento para o funcionamento da unidade/ambulatório; 
Cadastramento de gestantes; 
Notificações e orientações a cada pessoa notificada; 
Alimentação de sistemas de informação em saúde; 
Entre outros procedimentos e rotinas. 

- Planejar, supervisionar e executar em conjunto com a equipe, ações de enfermagem, participando 
de campanhas de vacinas, de ações de bloqueios em epidemiologias, atividades educativas e de 
prevenção, implementando atitudes de saúde na população. 

- Atuar na prevenção de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemioló-
gica. 

- Contribuir com a prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e orientando 
a limpeza dos equipamentos, material em geral e ambientes das unidades de saúde/ambulatórios, 
garantindo assistência de qualidade e isenção de riscos ao usuário. 
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- Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho/ambulatório, bem como a qualidade e quan-
tidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando reposição de 
material e realizando organização, manutenção e controle de materiais, equipamentos, ambientes 
e outros. 

- Atuar na elaboração do plano de contingência referente a área da saúde, realizando simulados e 
mantendo as informaçõ4es atualizadas. 

- Realizar cadastro de moradores em área de risco no município. 
- Auxiliar, treinar e capacitar agentes, voluntários, membros de núcleos e outros profissionais de 

interesse do município no que se refere à APHB (Atendimento Pré Hospitalar Básico). 
- Atuar em parceria com os bombeiros auxiliando e executando ações de socorro em meio a desas-

tres. 
- Realizar atendimento em abrigos, acompanhando pacientes com patologia, auxiliando o trabalho 

do médico. 
 
Técnico em Eletrônica 

- Realizar projetos de instalação, manutenção e reparo de instalações e equipamentos. 
- Contribuir com os estudos e aperfeiçoamentos de instalações eletroeletrônicas. 
- Preparar estimativas das quantidades de custos de mão-de-obra necessários à fabricação e mon-

tagem de instalações e equipamentos. 
- Realizar o ensaio de controles técnicos dos produtos. 
- Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica, bem como realizar manutenções 

preventivas, preditivas e corretivas. 
- Participar na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de infraestru-

tura para sistemas de telecomunicações em edificações. 
- Elaborar documentos técnicos, bem como trabalhar em conformidade com normas e procedimen-

tos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Cargos de Nível Superior 
 
Advogado CREAS/SUAS 

- Prestar orientação jurídico social e assessoria jurídica no âmbito do SUAS, respeitadas as compe-
tências e atribuições da Procuradoria-Geral do Município; 

- Oferecer atendimento de advocacia pública no âmbito do SUAS, respeitadas as competências e 
atribuições da Procuradoria-Geral do Município; 

- Receber denúncias; 
- Prestar orientação jurídica aos usuários do CREAS; 
- Fazer encaminhamentos processuais, exceto, os de competência da Procuradoria-Geral do Muni-

cípio;   
- Proferir palestras sobre os direitos dos usuários do serviço; 
- Esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço; 
- Participar de palestras informativas a comunidade; 
- Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; 
- Manter atualizado os registros de todos os atendimentos; 
- Participar de todas as reuniões da equipe; 
- Oferecer defesa e garantia de direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção 

da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de de-
fesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei Federal Nº 
8.742, de 1993; 

- Prestar atendimento dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social 
e pessoal, no termos da Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

- Prestar assessoramento jurídico ao público da política de assistência social, nos termos da Lei 
Federal Nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS; 

- Prestar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e 
orientações; 
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- Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, o Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; 

- Realizar acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em 
grupo; 

- Realizar visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas 

setoriais e órgãos de defesa de direito; 
- Trabalhar em equipe interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 
- Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe CREAS, reuniões de 

equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
- Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das 

ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e 
acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação e pro-
cedimentos; 

- Fazer estudo permanente acerca do tema violação de direitos; 
- Outras atribuições definidas para a função de advogado, observado o disposto na NOB/SUAS e/ou 

por meio de Resolução do Conselho Nacional da Assistência Social e/ou Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS). 

 
Analista de RH 

- Responder pelas atividades referentes a folha de pagamento, visando o cumprimento da legislação 
e permitindo que o servidor receba seus honorários em dia: 
Procedendo aos lançamentos de vencimentos, totais de horas trabalhadas, descontos de contri-
buições, alterações e outros; 
Conferindo os resultados; 
Efetuando o fechamento de valores a fim de serem pagos corretamente os benefícios estabeleci-
dos em lei ou decisão judicial. 

- Analisar divergências apontadas pelos órgãos financeiros referentes às folhas de pagamento, de-
monstrativos de pagamentos, de exclusões e outros, com a finalidade de providenciar correções e 
ou alterações, e sanar as respectivas diferenças apontadas. 

- Contribuir com a gestão das informações de pessoal do município: 
Cadastrando servidores no sistema; 
Abrindo processo de admissão, férias, entre outros; 
Verificando assinaturas de aprovação, dados do setor de trabalho, cargo, salário, horário. 

- Orientar e esclarecer os servidores sobre pagamentos, descontos, férias, entre outras solicitações 
relacionadas com a administração de pessoal. 

- Controlar o atendimento de requisições de pessoal recebidas dos diversos órgãos e emitir relató-
rios diversos referentes às despesas com pessoal, relação de colaboradores, quadro de pessoal, 
em conformidade com as normas do Município. 

- Controlar os benefícios requeridos e concedidos, coletando os dados e preparando o processo 
para as inclusões e exclusões solicitadas, e informando aos usuários sobre o funcionamento do 
mesmo. 

- Preencher e emitir documentos legais e relatórios internos envolvendo relação de salários, depó-
sitos, férias, afastamentos, bem como preparar guias e efetuar o recolhimento dos encargos pre-
videnciários e de FGTS. 

- Manter organizado e atualizado arquivo de documentos do setor, de modo atender as exigências 
legais, processos e fiscalizações. 

- Envolver-se com todas as etapas de implantação e manutenção do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários da prefeitura, visando contribuir para a eficácia na aplicação das políticas de vencimentos: 
Entendendo necessidade de criação de novos cargos; 
Analisando, classificando e descrevendo cargos; 
Realizando pesquisas de vencimento e salários e estudando métodos de remuneração e compa-
rando índices do mercado de trabalho, para fornecer subsídios à formulação da política salarial do 
Município; 
Pesquisar, analisar e propor alternativas sobre possibilidade de carreira. 
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- Efetuar o controle de lotação, promoção, licenças, férias, penalidades e outros, elaborando mapas, 
gráficos estatísticos, entre outros, para demonstrar a classificação dos cargos e a estrutura de 
vencimento. 

- Atuar no planejamento, execução e manutenção de um plano de avaliação de desempenho no 
município, determinando métodos de coleta e tabulação de dados, fornecendo indicadores para 
que os gestores possam criar ações para desenvolvimento e melhor desempenho de suas equipes. 

- Supervisionar e implementar programas de treinamento, educação e desenvolvimento profissional 
dos servidores, visando melhorar continuamente a capacitação técnica e o desempenho individual 
e coletivo: 
Realizando o levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento; 
Pesquisando cursos; 
Propondo políticas relacionadas à capacitação. 

- Elaborar relatórios mapas, quadros, pareceres, informes técnicos, entre outros, com informações 
e dados estatísticos sobre atividades desenvolvidas no setor de recursos humanos, visando forne-
cer subsídios para decisões e correções de políticas ou procedimentos na área de recursos huma-
nos e medidas para aperfeiçoamento em sua área de atuação. 

- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas 
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações 
e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-cientí-
ficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

- Orientar a execução das rotinas do e-Social e demais rotinas relacionadas à Gestão de Pessoas. 
- Prestar suporte técnico às rotinas de Gestão de Pessoas. 

 
Assistente Social 

- Atuar na elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais junto aos órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, na perspectiva de fortalecimento da defesa e amplia-
ção dos direitos da população. 

- Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto di-
reito. 

- Diagnosticar problemas sociais do Município, a fim de estudar os possíveis planos de atuação para 
solucioná-los. 

- Identificar situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usu-
ários com vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação das estraté-
gias de intervenção. 

- Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social realizado e/ou de 
demandas trazidas pela comunidade, a fim de contribuir com a qualidade de vida e reinserção 
social dos indivíduos do Município de Jaraguá do Sul: 
Realizando visitas domiciliares; 
Elaborando diagnósticos; 
Aplicando técnicas do serviço social; 
Prestando atendimento ao público usuário das políticas sociais públicas; 
Encaminhando os indivíduos atendidos conforme a necessidade identificada; 
Desenvolvendo ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assis-
tência social; 
Realizando abordagens individuais, familiares e/ou em grupos; 
Aconselhando e orientando os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional; 
Elaborando perícias técnicas, laudos e pareceres sociais. 

- Solicitar providências junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas priva-
das, Ministério Público e demais órgãos que compõe o Sistema de garantia de Direitos, com vistas 
a mediar o acesso aos direitos da população. 

- Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando quanto aos recursos existentes no 
Município, encaminhando e fornecendo-lhes suporte e informação. 

- Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos servi-
ços, bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade social. 

- Atuar no atendimento às vítimas de situações de emergência e calamidade pública, através da 
articulação em rede, envolvendo órgãos da defesa civil, serviços públicos municipais, estaduais e 
federal, organizações governamentais e redes sociais de apoio, no sentido de contribuir para a 
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minimização de danos, a proteção social a indivíduos e famílias e a reconstrução das condições 
de vida familiar e comunitária. 

- Contribuir com a formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, 
participando de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, 
articulando informações, juntamente com profissionais de outras áreas, realizando estudos, expo-
sições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico científicos. 

- Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e 
execuções de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres 
sociais. 

- Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais, bem 
como da rede prestadora de serviços, projetos e programas sócio-assistenciais inscritas, registra-
das, conveniadas ou parceiras. 

- Assessorar tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um 
atendimento mais global às necessidades de seus usuários. 

- Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade, capacitando através 
da informação e formação, estimulando a população através de atividades sócio-educativas, al-
cançando os objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e informação. 

- Contribuir com a efetivação da política de assistência social de forma planejada, visando a eficiên-
cia e eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual - 
PPA, LDO e LOA. 

- Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando 
o entendimento e acompanhamento dos casos. 

- Aprimorar-se constantemente, buscando subsídios para o atendimento ao munícipe, participando 
de reuniões, seminários, cursos, treinamentos e/ou outros eventos. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Bibliotecário 

- Dispor para os leitores os materiais da biblioteca do município, objetivando a consulta local e em-
préstimo de materiais, processando tecnicamente o acervo de materiais, tais como livros, periódi-
cos e outros, preparando o acervo para empréstimo e pesquisa, catalogando e classificando o 
acervo bibliográfico, cadastrando materiais e informações no sistema. 

- Pesquisar novos métodos e materiais educativos, visando tornar a biblioteca mais atrativa e po-
dendo sempre oferecer novidades aos freqüentadores deste ambiente, estimulando a população 
do Município à prática da leitura: 

- Proporcionando aos leitores sugerirem as leituras de seu interesse; 
Selecionando e providenciando a aquisição dos materiais bibliográficos solicitados; 
Repondo os materiais danificados; 
Realizando projetos de incentivo à leitura. 

- Capacitar os auxiliares que atuam nas bibliotecas da rede municipal, visando prepará-los para 
atuar com as atividades relacionadas à organização de uma biblioteca. 

- Disponibilizar informações aos usuários da biblioteca, prestando atendimento a estes, contribuindo 
com sua satisfação neste ambiente e facilitando suas buscas: 
Cativando e estimulando o aluno a freqüentar a biblioteca; 
Apresentando, de forma lúdica, as obras existentes na biblioteca; 
Fornecendo a informação de maneira prática e rápida ao estudante; 
Localizando informações; 
Recuperando informações; 
Elaborando estratégias de busca avançada; 
Cadastrando usuário; 
Emprestando material do acervo; 
Controlando a circulação de recursos informacionais; 
Orientando o usuário na preservação do acervo. 

- Integrar a biblioteca no programa educativo, participando de projetos desenvolvidos nas salas de 
aula, bem como divulgando junto à comunidade escolar, informações sobre seus serviços e recur-
sos bibliográficos, contribuindo com a formação dos alunos do município de Jaraguá do Sul. 
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- Pesquisar novos métodos e materiais educativos, visando tornar a biblioteca mais atrativa e po-
dendo sempre oferecer novidades aos freqüentadores deste ambiente. 

- Elaborar projetos a órgãos de fomento à cultura, leitura, bibliotecas e/ou arquivos, visando capta-
ção de recursos e inovações/melhorias no espaço de trabalho. 

- Realizar análises e levantamentos estatísticos, visando munir o município com os números de 
acessos à biblioteca municipal, possibilitando estudos e definições. 

 
Cirurgião Dentista 

- Contribuir com a saúde bucal dos pacientes através de atendimento presencial: 
Estabelecendo o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento bucal dos pacientes; 
Executando tratamentos preventivos, tais como identificação da placa e aplicação de selantes; 
Realizando tratamentos curativos, de acordo com o diagnóstico realizado; 
Prescrevendo e aplicando especialidades farmacêuticas indicadas em Odontologia. 
Contribuir com a conscientização da população no que se refere à Saúde Bucal: 
Orientando sobre a importância da alimentação adequada e outras práticas correlatas; 
Disseminando o conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene e saúde bucal, 
como escovação, uso do flúor, entre outros; 
Desenvolvendo e praticando ações de orientação e educação em saúde bucal nas escolas e outros 
estabelecimentos. 

- Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados 
em sua especialidade, bem como observar sua correta utilização. 

- Realizar os procedimentos administrativos que competem a sua atividade profissional, tal como, a 
redação de atestados aos pacientes. 

- Planejar a aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos de uso em ações, programas e 
projetos da Saúde Bucal. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação e emissão de parecer, sobre maté-
ria de teor odontológico. 

- Participar do planejamento, execução a avaliação de programas educativos de prevenção à saúde 
da boca e dos dentes, supervisionando-os e observando os resultados, a fim de contribuir para a 
melhoria da saúde da população. 

- Participar na formação de diretrizes, planos, programas de trabalho e outros, participando de grupo 
de trabalhos e/ ou reuniões com as unidades municipais, entidades públicas e particulares, reali-
zando estudos, emitindo pareceres, realizando exposições sobre situações e/ou problemas identi-
ficados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos entre 
outros. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Contador 

- Controlar e acompanhar a movimentação contábil da administração direta e/ou de suas entidades, 
visando o cumprimento da legislação: 
Observando a legislação e normas relativas à contabilidade pública em nível federal, estadual e 
municipal; 
Conferindo, assinando e aprovando os documentos contábeis, conforme determinado em legisla-
ção; 
Informando a seus superiores quanto às dificuldades e problemas encontrados; 
Elaborando demonstrações contábeis e a prestação de contas anual das entidades. 

- Prestar informações, responder questionamentos relativos a assuntos pertinentes à contabilidade, 
subsidiar outras áreas e orientar servidores, sempre que necessário. 

- Elaborar, publicar e emitir relatórios exigidos pela legislação pertinente, bem como responsabilizar-
se pelas informações, em conjunto com o Chefe do Poder Executivo e demais Gestores da Prefei-
tura. 

- Elaborar laudos de atualização monetária sempre que necessário. 
- Participar da análise e elaboração dos processos de operações de crédito junto às instituições 

financeiras e a Secretaria de Tesouro Nacional. 
- Subsidiar decisões técnicas do Município, opinando sobre a matéria técnica contábil sempre que 

necessário. 
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- Contribuir com o aprimoramento da gestão administrativa do Município, realizando e/ou subsidi-
ando a realização de relatórios de auditoria destinados à Secretaria Municipal da Transparência e 
Integridade Pública e ao Chefe do Poder Executivo. 

- Zelar pelas operações da área, no que tange aos procedimentos contábeis, a fim de manter o 
registro e controle dos processos: 
Observando os parâmetros de qualidade e segurança estabelecidos; 
Avaliando-os e registrando os resultados obtidos, quando necessário; 
Lendo e interpretando normas, procedimentos e especificações e/ou orientações gerais a respeito 
das atividades desenvolvidas. 

- Manter-se atualizado, acompanhando e interpretando toda a Legislação Federal, Estadual e Mu-
nicipal relativa à contabilidade pública, a fim de assegurar que todos os tributos devidos sejam 
apurados e recolhidos na forma da Lei, incluindo o cumprimento com as obrigações acessórias, 
quando se tratar de operações realizadas com o Governo Municipal: 
Pesquisando e estudando toda a legislação fiscal tributária, contábil e de outra natureza; 
Consultando códigos, leis, jurisprudências, prejulgados e outros, a fim de registrar os fatos con-
forme a legislação aplicável. 

- Acompanhar as atividades desenvolvidas na área, acompanhando, orientando e/ou realizando os 
processos realizados pelo setor: 
Orientando a classificação e avaliação das receitas e despesas; 
Planejando e/ou executando os controles auxiliares, balancetes, balanços e demonstrativos econô-
micos, patrimoniais e financeiros. 

- Agilizar e garantir a qualidade do trabalho de auditoria, atendendo e acompanhando os trabalhos 
da auditoria externa do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União. 

- Subsidiar o agente público de informações, evitando possíveis sanções: 
Elaborando defesa técnica em processos de prestação de contas anuais; 
Argumentando tecnicamente, a fim de solucionar problemas contábeis, orçamentários e financei-
ros citados em diligências do TCE-SC. 

* QUANDO ATUANDO EM PROCESSOS DE AUDITORIA: 
- Realizar a verificação analítica e operacional de aspectos técnicos científicos e estruturais das 

diversas instituições prestadoras de serviços e dos gestores de recursos oriundos de transferên-
cias da União e do Estado (SUS; FUNDEB; MDE; FNAS; FEAS e de outras transferências fundo a 
fundo). 

- Auditar fichas clínicas, prontuários, documentos, dados, materiais e outros procedimentos de inte-
resse do serviço, avaliando a qualidade do serviço e adotando providências no sentido de estimular 
as conformidades e/ou prevenir ou reprimir as não conformidades. 

- Analisar os aspectos financeiros, contábeis e jurídicos das diversas instituições prestadoras de 
serviços e dos gestores do SUS, FUNDEB, MDE, FNAS, FEAS e de outras transferências fundo a 
fundo. 

Atribuições Comuns a Todos as Áreas de Atuação: 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Controlador Interno – Contábeis 

- Prevenir fraudes e erros, por meio da realização de auditorias internas nos órgãos municipais, 
fundos, fundações, autarquias e entidades mantidas com os recursos públicos: 
Conferindo papéis de trabalho; 
Elaborando documentos e registros dos fatos, informações e provas; 
Emitindo pareceres. 

- Evitar irregularidades nos registros contábeis, analisando demonstrações contábeis do Município 
e certificando a efetividade dos procedimentos de controle interno: 
Conferindo e examinando relatórios contábeis; 
Emitindo pareceres; 
Elaborando relatórios; 
Verificando a eficácia dos controles internos. 

- Deliberar sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Ad-
ministração Direta, autarquias e fundações. 
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- Otimizar a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, avaliando o cumprimento das metas 
previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos públicos 
anuais. 

- Informar aos gestores públicos e sociedade sobre as exigências constitucionais em relação à apli-
cação dos recursos públicos, exercendo o acompanhamento sobre a observância dos limites cons-
titucionais de aplicação em gastos envolvidos, por meio da conferência e elaboração de relatórios 
gerenciais e técnicos. 

- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando, sempre que neces-
sário, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas da União e a Câ-
mara de Vereadores. 

- Examinar processos relacionados com a obtenção de recursos provenientes da União, Estados e 
outros Municípios, através de convênios e outras formas de celebração, acompanhando o pro-
cesso, visando o cumprimento das condições e prazos. 

- Agir em cumprimento à legislação no que diz respeito aos processos onde a sua área está envol-
vida: 
Elaborando e conferindo relatórios emitidos; 
Analisando relatórios pertinentes à sua área de atuação; 
Enviando relatórios e outros documentos ao Tribunal de Contas do Estado; 
Dando publicidade às contas públicas; 
Conferindo processos de pessoal; 
Solicitando certidões ao Tribunal de Contas. 

- Informar sobre as audiências públicas, avaliando as metas e contribuindo com a realização do 
planejamento - PPA, LDO e LOA. 

- Auditar os dados dos sistemas de gestão integrada do Município, encaminhando-os ao Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). 

- Padronizar, regulamentar, interpretar procedimentos técnicos e administrativos, bem como limitar 
empenhos das entidades governamentais ao final de cada período estabelecido, elaborando atos 
normativos internos sobre procedimentos de controle. 

- Contribuir com a melhora na eficiência e eficácia dos serviços oferecidos pela Prefeitura, anali-
sando os processos pertinentes, controlando as operações de crédito, avais e garantias, bem como 
direitos e haveres do Poder Público Municipal. 

- Contribuir com o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, acompa-
nhando a divulgação dos atos de gestão da administração, conferindo as publicações das Leis, 
Decretos e Portarias nos diversos meios de comunicação. 

- Desenvolver atividades de planejamento, de coordenação e de execução relativas à fiscalização e 
ao controle interno da arrecadação e aplicação de recursos do Município, bem como da adminis-
tração desses recursos, examinando a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e 
a efetividade em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, dos 
atos daqueles jurisdicionados ao Município. 

 
Controlador Interno – Direito 

- Prevenir fraudes e erros, por meio de procedimentos administrativos nos órgãos municipais, fun-
dos, fundações, autarquias e entidades mantidas com os recursos públicos: 
Conferindo papéis de trabalho; 
Elaborando documentos e registros dos fatos, informações e provas; 
Emitindo pareceres. 

- Certificar a efetividade dos procedimentos de controle interno: 
Conferindo e examinando relatórios; 
Emitindo pareceres; 
Elaborando relatórios; 
Verificando a eficácia dos controles internos. 

- Deliberar sobre os processos administrativos instaurados pelos órgãos da Administração Direta, 
Autarquias e Fundações. 

- Otimizar a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, avaliando o cumprimento da execução 
dos programas de governo. 
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- Informar aos gestores públicos e sociedade sobre as exigências constitucionais em relação à apli-
cação dos recursos públicos, exercendo o acompanhamento sobre a observância dos limites cons-
titucionais de aplicação em gastos envolvidos, por meio da conferência e elaboração de relatórios 
gerenciais e técnicos. 

- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando, sempre que neces-
sário, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas da União e a Câ-
mara de Vereadores. 

- Examinar processos administrativos, visando a célere apuração das demandas, respeitando a le-
gislação vigente e cumprindo os prazos determinados. 

- Agir em cumprimento à Legislação no que diz respeito aos processos onde a sua área está envol-
vida: 
Elaborando e conferindo relatórios emitidos; 
Analisando relatórios pertinentes à sua área de atuação; 
Enviando relatórios e outros documentos ao Tribunal de Contas do Estado; 
Dando publicidade às contas públicas; 
Solicitando certidões ao Tribunal de Contas. 

- Auditar os dados dos sistemas de gestão integrada do Município, encaminhando-os ao Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). 

- Padronizar, regulamentar, interpretar procedimentos técnicos e administrativos, bem como limitar 
empenhos das entidades governamentais ao final de cada período estabelecido, elaborando atos 
normativos internos sobre procedimentos de controle. 

- Contribuir com a melhora na eficiência e eficácia dos serviços oferecidos pela Prefeitura, anali-
sando os processos pertinentes. 

- Elaborar minutas para instauração de procedimentos administrativos e normatização de procedi-
mentos internos, através de leis, decretos, portarias, entre outros. 

- Realizar procedimentos cabíveis na coleta de provas, realizando perícias, audiência de instrução, 
acareação, entre outros. 

- Contribuir com o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, acompa-
nhando a divulgação dos atos de gestão da administração, conferindo as publicações das Leis, 
Decretos e Portarias nos diversos meios de comunicação. 

- Planejar ações de fiscalização. 
- Exercer as atribuições do cargo de acordo com a legislação vigente, em especial à Lei de Acesso 

a Informação e a Lei Anticorrupção. 
 
Controlador Interno - Engenharia Civil  

- Prevenir fraudes e erros, por meio da realização de auditorias internas nos órgãos municipais, 
fundos, fundações, autarquias e entidades mantidas com os recursos públicos: 
Conferindo papéis de trabalho; 
Elaborando documentos e registros dos fatos, informações e provas; 
Emitindo pareceres. 

- Evitar irregularidades nas obras públicas, serviços prestados e materiais entregues afetos a 
sua área de competência, analisando e certificando a efetividade dos procedimentos de con-
trole interno: 
Conferindo e examinando relatórios de engenharia; 
Emitindo pareceres; 
Elaborando relatórios; 
Verificando a eficácia dos controles internos de fiscalização de obras e recebimento de mate-
riais. 

- Deliberar sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da 
Administração Direta, autarquias e fundações. 

- Otimizar a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, avaliando o cumprimento das me-
tas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos 
públicos anuais. 

- Informar aos gestores públicos e sociedade sobre as exigências constitucionais em relação à 
aplicação dos recursos públicos, exercendo o acompanhamento sobre a observância dos limi-
tes constitucionais de aplicação em gastos envolvidos, por meio da conferência e elaboração 
de relatórios gerenciais e técnicos. 
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- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando, sempre que ne-
cessário, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas da União e 
a Câmara de Vereadores. 

- Examinar e analisar processos relacionados com a obtenção de recursos provenientes da 
União, Estados e outros Municípios, através de convênios e outras formas de celebração, 
acompanhando o processo, visando o cumprimento das condições e prazos. 

- Agir em cumprimento à legislação no que diz respeito aos processos onde a sua área está 
envolvida: 
Elaborando e conferindo relatórios emitidos; 
Analisando relatórios pertinentes à sua área de atuação; 
Enviando relatórios e outros documentos ao Tribunal de Contas do Estado; 
Dando publicidade às contas públicas; 
Solicitando certidões ao Tribunal de Contas. 

- Informar sobre as audiências públicas, avaliando as metas e contribuindo com a realização do 
planejamento - PPA, LDO e LOA. 

- Auditar os dados dos sistemas de gestão integrada do Município, encaminhando-os ao Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). 

- Padronizar, regulamentar, interpretar procedimentos técnicos e administrativos, bem como li-
mitar empenhos das entidades governamentais ao final de cada período estabelecido, elabo-
rando atos normativos internos sobre procedimentos de controle. 

- Contribuir com a melhora na eficiência e eficácia dos serviços oferecidos pela Prefeitura, ana-
lisando os processos pertinentes, controlando as operações de crédito, avais e garantias, bem 
como direitos e haveres do Poder Público Municipal. 

- Contribuir com o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, acom-
panhando a divulgação dos atos de gestão da administração, conferindo as publicações das 
Leis, Decretos e Portarias nos diversos meios de comunicação. 

 
Enfermeiro  

- Zelar pelo bem-estar da pessoa atendida, buscando melhorar as condições de saúde do paci-
ente, por meio da realização de procedimentos de enfermagem: 
Avaliando as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde; 
Triando as demandas identificadas; 
Atendendo pacientes em seus domicílios, quando necessário; 
Encaminhando os pacientes conforme referência e recursos existentes; 
Realizando consultas de enfermagem; 
Utilizando-se das técnicas de enfermagem apropriadas conforme a demanda identificada; 
Prescrevendo ações; 
Realizando aferição de sinais vitais, cateterismo vesical e nasogástrico, punções venosas, 
eletrocardiogramas e demais procedimentos que se fizerem necessários; 
Coletando materiais de triagem; 
Prescrevendo medicamentos previamente estabelecidos em programa de Saúde Pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde, bem como assistência de enfermagem; 
Acompanhando os pacientes durante o seu desenvolvimento e/ou tratamento. 

- Assegurar condições adequadas de limpeza, preparo, esterilização e manuseio do material a 
ser utilizado nos diversos procedimentos. 

- Contribuir com a qualidade de vida da população, por meio da execução e/ou participação em 
programas, projetos e ações estratégicas: 
Planejando, programando e/ou coordenando serviços; 
Executando e monitorando políticas de Saúde preconizadas pela Gestão Municipal, com a 
finalidade de intervir no processo saúde/doença dos cidadãos, família e comunidade, se-
gundo os princípios do SUS. 

- Disseminar conhecimentos a fim de promover saúde, por meio da prestação de orientações 
sobre saúde, cuidados pessoais e familiares, realizando reuniões, grupos de serviço, grupos 
na comunidade, trabalhos individuais, grupais e/ou outros eventos. 

- Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em sa-
úde, visando propiciar debates, difusão de informações e divulgação junto à comunidade e 
servidores do Município. 
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- Participar de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, bem como de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde. 

- Desempenhar atividades de vigilância epidemiológica de acordo com as normas vigentes. 
- Acompanhar o desempenho da área, avaliando sistematicamente os registros e anotações 

das atividades realizadas pelo pessoal de enfermagem. 
- Participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência 

do paciente em diferentes níveis de atenção e saúde. 
- Assumir a responsabilidade técnica, atendendo as exigências da Lei nº. 6.839 de 30 de outu-

bro de 1980 e a Resolução do COFEN 168/93 ou o que vier a revogá-las. 
- Facilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de sa-

úde e vigilância, sempre que necessário, por meio da elaboração, desenvolvimento e imple-
mentação de programas no seu campo de atuação. 

- Participar, se necessário, nos processos de aquisição de medicamentos, materiais, equipa-
mentos, entre outros, necessários para assistência à saúde. 

- Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

- Planejar gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários 
de Saúde. 

- Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação permanente dos Agentes Co-
munitários de Saúde, com vistas ao desempenho de suas funções. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atri-
buições do seu cargo. 

 
Engenheiro Civil  

- Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de exe-
cução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como es-
pecificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a quali-
dade da obra dentro da legislação vigente. 

- Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, refor-
mas, paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgotos, de 
projetos de organização e controle de circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito, entre 
outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas 
com relação às obras públicas e particulares. 

- Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando informações, 
analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais, orça-
mentos, entre outros, de modo a buscar a aprovação junto aos superiores e órgãos competentes. 

- Elaborar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais utilizados, bem como 
suas respectivas quantidades, realizando levantamento de preços, a fim de subsidiar com informa-
ções pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas, observando as 
normas técnicas. 

- Gerenciar obras em andamento: 
Acompanhando tecnicamente todas as suas fases de execução; 
Controlando o recebimento de materiais e serviços; 
Supervisionando a segurança da obra e o pleno cumprimento das normas e procedimentos de 
segurança por parte da mão de obra selecionada; 
Controlando o cronograma físico e financeiro da obra, otimizando processos construtivos e reali-
zando ajustes de campo a fim de garantir o cumprimento dos mesmos. 

- Garantir a qualidade do empreendimento e/ou projeto de obra em andamento: 
Verificando o atendimento a normas, padrões e procedimentos preestabelecidos; 
Fiscalizando o controle ambiental do empreendimento; 
Elaborando o projeto de construção; 
Calculando os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma; 
Preparando plantas e especificações da obra; 
Indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessária; 
Efetuando um cálculo aproximado dos custos; 
Analisando ensaios materiais, de resíduos e insumos; 
Auditando permanentemente o trabalho realizado nas fases do projeto; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

 
Anexo 02 ao Edital de Concurso Público 002/2019 – Página 22 

Orientando os profissionais envolvidos. 
- Fiscalizar obras e serviços contratados pelo município, elaborando posteriormente planilhas de 

medições para aprovação e pagamento. 
- Notificar através de ofícios as empresas fornecedoras que não estiverem cumprindo com as espe-

cificações descritas no contrato feito com a Prefeitura. 
- Prestar assistência técnica em processos licitatórios: 

Estabelecendo critérios para a pré-qualificação de serviços e obras; 
Preparando termos de referência para a contratação de serviços e obras; 
Prestando suporte para a preparação do edital de concorrência; 
Julgando propostas técnicas e financeiras. 

- Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em campo, 
inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

- Desenvolver projetos de pesquisa, a fim de implementar tecnologias: 
Realizando ou solicitando ensaios de produtos, métodos, equipamentos e procedimentos. 

- Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o cum-
primento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências processu-
ais. 

- Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas 
municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais, 
tributárias e sanitárias. 

- Realizar vistorias “in loco” de áreas resultantes de escorregamentos, interiores de edificações com 
alto risco de ruírem e ainda prestar orientações a moradores para evacuação e interdição de áreas 
com alto risco de ocorrerem sinistros. 

- Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros técni-
cos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamen-
tos urbanos, entre outros. 

- Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e documentos 
levantados previamente. 

- Elaborar projetos para captação de recursos. 
 
Farmacêutico Bioquímico  

- Planejar e organizar o trabalho da equipe de laboratório, bem como manter o controle interno do 
mesmo, a fim de obter resultados de qualidade, com segurança, buscando a minimização de erros: 
Definindo as atribuições de cada profissional da sua equipe; 
Definindo as regras e normas de atendimento e de realização das atividades, como análises de 
exames e entrega de resultados; 
Prestando orientações sobre todas as atividades do laboratório, entre elas: como liberar resultados 
compatíveis, instruções sobre recoletas, repetições de exames, preparo de soluções de controle 
analítico, manutenção e controle de equipamentos, controle dos reagentes, entre outros; 
Realizando reuniões periódicas para esclarecimentos e repasse de regras e normas. 

- Facilitar e padronizar as atividades, garantindo que todos os servidores utilizem as mesmas técni-
cas dentro do laboratório, por meio da elaboração de manuais de procedimentos e POPs (Proce-
dimentos Operacionais Padrão). 

- Contribuir para a confirmação e/ou descarte de diagnósticos, zelando pela confiabilidade das in-
formações: 
Acompanhando, orientando e/ou realizando exames clínico-laboratoriais, de exudatos e transuda-
tos humanos; 
Empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados; 
Elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados, de acordo com as normas. 
Promovendo o controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados. 

- Otimizar resultados e melhorar a qualidade dos exames realizados, mantendo o controle externo - 
Programa Nacional de Controle da Qualidade (PNCQ): 
Recebendo controle com inspeção em todo material; 
Organizando a equipe e definindo atribuições para a realização das provas; 
Analisando resultados obtidos e concordância dos mesmos; 
Realizando e/ou solicitando repetições necessárias; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

 
Anexo 02 ao Edital de Concurso Público 002/2019 – Página 23 

Finalizando as análises; 
Buscando colocação (resultado das provas) e fazendo o repasse aos servidores e a(ao) Secretá-
ria(o) de Saúde. 

- Acompanhar todo o processo de elaboração de pedidos e compras para o laboratório, desde a 
relação de pedidos até a presença no pregão, passando por pré-cotação, análise das amostras via 
internet com laudo de aceitabilidade, entre outros, com o objetivo de melhorar fornecedores, a 
qualidade dos produtos utilizados e garantir a continuidade dos trabalhos. 

- Elaborar projetos para a compra de equipamentos, realizando o levantamento da demanda de 
exames e necessidade de equipamentos para agilizar a análise do resultado, bem como orçando 
os mesmos. 

- Possibilitar uma maior quantidade de análises, para melhorar os diagnósticos realizados pelo Mu-
nicípio e otimizar/agilizar resultados, por meio da elaboração de projetos para a realização/imple-
mentação de novos exames: 
Verificando a demanda do Município; 
Avaliando o prazo para obtenção de resultados em laboratórios externos; 
Analisando recursos para realização desses exames no Município; 
Pesquisando e realizando contato com fornecedores. 

- Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, visando atender a produção de medicamentos e ou-
tros preparados. 

- Realizar fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, for-
mulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. 

- Elaborar, instruir, julgar e dar ciência de processos administrativos sanitários aos estabelecimentos 
autuados por infringir os dispositivos da legislação de vigilância sanitária vigente. 

- Emitir parecer técnico sobre questões da legislação sanitária em vigor. 
- Responder a solicitações e questionamentos da promotoria, dos órgãos de classe, dos conselhos 

de saúde e de usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde. 
- Participar de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondici-

onamento e envio de amostras para análise laboratorial. 
- Identificar, estabelecer, implantar e monitorar procedimentos e operações que estejam associadas 

com aspectos do meio ambiente. 
- Inteirar-se de novas técnicas e definições, com o intuito de melhorar a execução dos exames e 

otimizar resultados, participando de treinamentos externos como representante do Município. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Fiscal de Procon 

- Executar serviços de auditoria no mercado de consumo, efetuando diligências e vistorias, visando 
ao fiel cumprimento das legislações de proteção e defesa do consumidor, bem como subsidiar com 
informações verídicas os processos de denúncias ou reclamações de consumidores: 
Fiscalizando os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços (públicos e pri-
vados), bem como as condições de seus produtos; 
Apurando as infrações contra o consumidor; 
Examinando documentos fiscais, livros comerciais e de estoque, bem como demais documentos 
correlatos. 

- Apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, bem como consumidores individuais. 

- Efetuar ações de fiscalização em atendimento das reclamações, notadamente aquelas que neces-
sitam de verificação in loco para a comprovação da possível prática infrativa. 

- Interditar estabelecimentos, de acordo com a legislação vigente, por decisão da autoridade admi-
nistrativa do órgão de defesa do consumidor. 

- Notificar infratores, de acordo com a legislação vigente, solicitando a apresentação de documentos 
e/ou informações necessárias para a apuração de práticas infrativas contra a classe consumerista. 

- Lavrar Autos de Infração, de Apreensão e de Constatação, bem como notificações às empresas 
por infrigências às normas previstas na legislação consumerista, ou ainda, conceder prazos para 
a resolução de irregularidades, por infrigências às normas previstas na Legislação consumerista, 
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ou para apuração de práticas infrativas contra os consumidores nos casos de constatação e noti-
ficação. 

- Subsidiar decisão da instância superior, quando couber, elaborando relatórios de fiscalização, au-
tuação, visitas e/ou outros. 

- Orientar consumidores, produtores e prestadores de serviços sobre os fundamentos da relação de 
consumo, segundo os preceitos legais, visando subsidiá-los com informações pertinentes. 

 
Fiscal de Transportes Urbanos 

- Zelar pelo correto funcionamento do sistema de transporte coletivo do Município, executando 
a fiscalização nos meios de transporte coletivo, transporte especial e táxis: 
Verificando se os transportadores estão agindo dentro das normas e se estão prestando ser-
viço de qualidade, bem como se possuem alvará e cadastro junto ao Município; 
Controlando horários de saída e chegada de veículos; 
Remanejando veículos e operadores; 
Realizando levantamentos qualitativos e quantitativos referentes ao transporte coletivo, tais 
como linhas, abrigos de ponto de ônibus, qualidade, quantidade e outros aspectos. 

- Contribuir com a boa funcionalidade dos veículos que atendem ao Município, verificando o 
estado dos veículos de transporte coletivo, especial e táxi que estão circulando, através de 
vistoria e conferência de toda a documentação cabível, aprovando ou reprovando, quando ne-
cessário, os veículos. 

- Verificar as denúncias feitas através da Ouvidoria ou por solicitação da chefia, tomando as 
medidas cabíveis relacionadas aos casos identificados, inclusive a aplicação de sansões, caso 
haja descumprimento na legislação em vigor. 

- Realizar a apreciação e aprovação de consultas de viabilidade para alvará de localização e 
funcionamento. 

- Providenciar respostas aos recursos impetrados em instâncias jurídicas e administrativas. 
- Elaborar relatório de trabalho, de acordo com a periodicidade estabelecida pela Chefia. 
- Manter atualizados os sistemas informatizados do Município. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atri-

buições do seu cargo. 
 
Fiscal de Vigilância em Saúde 

- Executar atividades de fiscalização aplicando às normas, leis e posturas municipais: 
Em estabelecimentos de industrialização, armazenamento, transporte e comercialização de 
produtos alimentícios, farmacêuticos, saneantes químicos de uso doméstico, produtos para 
saúde, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza dos equipamentos, for-
mas de armazenamento, embalagem, rotulagem, suprimento de água, condições de asseio 
do seu manuseio, BPF e outros; 
Em estabelecimentos de hospedagem e estabelecimentos de esporte e lazer, verificando a 
conservação de suas estrutura e condições sanitárias de seus interiores como: ventilação e 
de iluminação, do abastecimento de água, e outros; 
Em estabelecimentos de saúde, analisando planos de gerenciamento de resíduos, monito-
rando a qualidade e eficácia de procedimentos e produtos, serviços e certificação profissional 
dos responsáveis; 
Em estabelecimentos de beleza e estética, verificando a procedência dos produtos utilizados, 
exigindo a correta limpeza e desinfecção de materiais; 
Em outros locais indicados e de interesse da prefeitura. 

- Garantir o cumprimento do código de saúde do município e suas normas técnicas especiais 
bem como a legislação sanitária federal, estadual e municipal, efetuando registros, expedindo 
relatórios, comunicações, apreensões, interdições, notificações, embargos, roteiros, autos de 
coleta, intimações, impondo penalidades, determinando providências previstas em lei, de re-
gulamento ou de convênio, com o objetivo de prevenir e reprimir as ações ou omissões que 
comprometam a saúde pública. 

- Instaurar e instruir processos. 
- Realizar diligências, receber sugestões e reclamações e prestar informações à comunidade 

referentes a vigilância sanitária. 
- Efetuar ações em saneamento básico: 
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Aprovando sistema de tratamento de esgoto, controlando a potabilidade da água do sistema 
de distribuição público e também os individuais; 
Atendendo as denúncias de esgoto a céu aberto, criações de animais, acúmulo de lixo e ou-
tros. 

- Responsabilizar-se pela destinação final dos produtos apreendidos. 
- Coletar amostras e encaminhá-las para análise. 
- Proceder à inspeção nos imóveis novos ou reformados para liberação do Alvará de habite-se, 

verificando as condições de saneamento para o escoamento das águas usadas, dos sanitá-
rios, cozinhas e tanques e outros. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atri-
buições do seu cargo. 

 
Fiscal em Edificações 

- Possibilitar e assegurar o uso dos imóveis em construção, verificando se os projetos estão 
aprovados e com a devida licença para execução. 

- Zelar pelo cumprimento das normas municipais estabelecidas, fiscalizando e verificando re-
formas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se possuem 
alvará expedido pela Prefeitura. 

- Contribuir com a expedição do habite-se, vistoriando os imóveis em construção civil em fase 
de acabamento, efetuando a devida medição, bem como verificando se estão de acordo com 
o projeto. 

- Providenciar a notificação aos contribuintes, comunicando-os para efetuar a retirada dos pro-
jetos aprovados. 

- Contribuir com o cumprimento da lei através da regularização de infrações, notificando e au-
tuando os contribuintes e informando-os sobre a legislação vigente. 

- Sugerir medidas para solucionar possíveis problemas relativos à fiscalização de obras de 
construção civil, por meio da elaboração de relatórios de vistorias realizadas. 

- Contribuir com a difusão da legislação, mantendo-se atualizado sobre a política de fiscaliza-
ção de obras, bem como acompanhando as alterações e divulgações em publicações. 

- Manter atualizados os sistemas informatizados do Município. 
- Elaborar relatório de trabalho, de acordo com a periodicidade estabeledida pela Chefia. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atri-

buições do seu cargo. 
 
Fiscal Tributarista 

- Promover a arrecadação municipal, primando pela justiça tributária e pelo combate à sonegação, 
por meio da constituição do crédito tributário: 
Realizando lançamentos tributários; 
Examinando a autenticidade dos documentos em que se basearam os lançamentos efetuados 
pelo contribuinte; 
Procedendo a revisão de lançamentos de ofício; 
Homologando, auditando receitas e aplicando penalidades previstas na legislação; 
Revisando as declarações dos tributos administrados pela Fazenda Municipal; 
Realizando auditoria, diligência, perícia e fiscalização de documentos fiscais dos contribuintes; 
Praticando todos os atos concernentes à verificação do lançamento e recolhimento dos tributos 
municipais, bem como de tributos estaduais e federais, por convênio ou delegação; 
Verificando e se necessário exigindo a apresentação de documentos relativos a informações eco-
nômico-fiscais; 
Interditando, se necessário, estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviços, 
para exame de irregularidades constatadas, bem como realizando busca e à apreensão de mer-
cadorias, bens, livros, documentos e assemelhados. 

- Lavrar notificações fiscais, autos de infrações, autos de apreensões, intimações, termos e demais 
documentos indispensáveis a realização das atividades e atribuições da função. 

- Intimar contribuinte ou responsável para comparecer à repartição fazendária, a fim de que este 
preste esclarecimentos ou informações escritas e/ou verbais em processos fiscais que estão em 
andamento, bem como nos casos de interesse da fazenda pública. 
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- Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros, às pes-
soas e entidades obrigadas, mencionadas na legislação tributária. 

- Verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, com ou sem estabeleci-
mento, inscrito ou não no cadastro fiscal do Município. 

- Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, nos 
termos da lei. 

- Planejar, coordenar e controlar as atividades de fiscalização, realizando pesquisa e investigação 
das atividades desenvolvidas no município, com o objetivo definir as ações fiscais a seres desen-
volvidas. 

- Analisar, elaborar e proferir decisões ou pareceres em processo administrativo fiscal, inclusive os 
relativos ao de consulta, ao conhecimento de direito creditório, à compensação, à solicitação de 
retificação de declaração, livros ou documentos fiscais, à imunidade, à isenção, à suspensão, à 
restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos, bem como participar de órgãos de julga-
mento singulares ou colegiados. 

- Elaborar defesa de processos administrativo fiscais em recursos de 1ª Instância Administrativa. 
- Nomear fiel depositário de livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos fiscais, bem como de 

quaisquer outros bens apreendidos. 
- Preparar minuta de cálculo de exigência tributária, inclusive quando alterada por decisão admi-

nistrativa ou judicial. 
- Pronunciar-se nos procedimentos referentes aos tributos municipais. 
- Gerenciar os cadastros fiscais, as informações econômico-fiscais e demais bancos de dados de 

contribuintes, autorizando e homologando sua implantação e atualização. 
- Zelar pela manutenção da base de dados dos contribuintes, verificando a situação cadastral des-

tes e notificando aqueles que estão com a situação cadastral irregular. 
- Elaborar pareceres, minutas de atos normativos e emitir laudos, declarações, certidões e/ou ou-

tros documentos em matéria tributária. 
- Autorizar a impressão de documentos fiscais e a utilização de impressor fiscal, bem como super-

visionar o credenciamento de usuários dos sistemas informatizados da administração tributária. 
- Analisar processos de confissão espontânea de dívida com pedido de parcelamento do ISSQN e 

emitir notificação de lançamento de tributo. 
- Proceder ao enquadramento dos contribuintes no regime de estimativa com base na legislação 

vigente. 
- Realizar atividades administrativas e/ou burocráticas relacionadas à sua área de atuação. 
- Prestar orientações e esclarecimentos ao contribuinte sobre a legislação tributária e correlata, 

inclusive realizando plantões fiscais. 
- Contribuir com o aperfeiçoamento tributário e da legislação vigente, envolvendo atividades de 

planejamento, coordenação, controle, supervisão e orientação: 
Apresentando estudos e sugestões para o aperfeiçoamento do sistema tributário; 
Assessorando, quando solicitado, as autoridades superiores; 
Prestando-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da política tri-
butária municipal; 
Mantendo-se atualizado sobre as alterações da legislação tributária; 
Acompanhando as publicações pertinentes. 

- Colaborar com os órgãos responsáveis pela representação judicial, prestando informações nas 
ações em que o município seja autor ou réu em matéria tributária. 

- Acompanhar a formação do índice de valor adicionado referente ao ICMS e FPM do Município. 
- Pronunciar-se nos procedimentos de inscrição, alteração, suspensão, baixa e cancelamento de 

inscrição no cadastro fiscal, mobiliário e imobiliário de contribuintes, referentes aos tributos muni-
cipais. 

- Praticar ações administrativas visando combater a sonegação e a evasão fiscal. 
- Participar de programa de pesquisa e treinamento relativo à matéria tributária. 

 
Médico Clínico Geral – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 
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- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde. 
- Implementar ações para promoção da saúde: 

Estabelecendo planos de ação; 
Ministrando tratamentos preventivos; 
Promovendo ações de controle epidemiológico, de vetores e zoonoses; 
Implementando medidas de segurança e proteção do trabalhador. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Médico Clínico Geral – 40 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Realizar o acompanhamento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde. 
- Implementar ações para promoção da saúde: 

Estabelecendo planos de ação; 
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Ministrando tratamentos preventivos; 
Promovendo ações de controle epidemiológico, de vetores e zoonoses; 
Implementando medidas de segurança e proteção do trabalhador. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-

ções do seu cargo. 
 
Médico Especialista – Cardiologista – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Especialista – Ginecologista/Obstetrícia – 20 horas 
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- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Especialista – Otorrinolaringologista – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 
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- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Especialista – Pediatra – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 
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- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Especialista – Psiquiatra – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Especialista – Reumatologista – 20 horas 

- Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 
de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva. 

- Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem-estar dos usuários, por meio da reali-
zação de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese; 
Realizando exame físico e solicitando exames complementares; 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 
Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 
Diagnosticando o estado de saúde do paciente; 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 
Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas; 
Estabelecendo prognóstico; 
Monitorando o estado de saúde dos pacientes. 
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- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoo-
bstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósticos. 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompa-
nhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência. 

- Promover a educação em saúde: 
Promovendo atividades educativas, prestando informações e orientações à população, divul-
gando fatores de riscos e outros; 
Divulgando informações em mídia; 
Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação; 
Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares; 
Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins. 

- Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, 
sobre matéria de teor médico. 

- Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 

dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para 
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a equipe na ela-
boração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da quali-
dade de ações prestadas nos serviços do Município. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Médico Veterinário 

- Fazer cumprir a legislação federal, estadual e municipal: 
Realizando a inspeção sanitária orientativa e fiscalizatória de estabelecimentos sujeitos a vigilân-
cia sanitária, nos locais de elaboração/manipulação, armazenagem e/ou comercialização/venda 
de alimentos, como indústrias de alimentos, supermercados, açougues, peixarias, dentre outros 
de interesse sanitário; 
Operando em conjunto com Ministério Público, Cidasc, Policia Ambiental e Militar e Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária/Anvisa; 
Aplicando multas, advertência, interdição e/ou apreensão de produto, interdição parcial/total de 
estabelecimento e relatórios de vistoria; 
Emitindo parecer de consulta de viabilidade de estabelecimento comercial pertinente a área. 

- Realizar a coleta de amostras de produtos, enviando o material para laboratório a fim de verificar 
não conformidades do produto. 

- Atuar no licenciamento sanitário com liberação de processos de estabelecimentos industriais 
e/ou comerciais que requeiram a licença sanitária/alvará sanitário, devidamente protocolados no 
setor de protocolo da Prefeitura. 

- Atender a denúncias/reclamações pertinentes à área, registradas e encaminhadas pelo setor de 
ouvidoria da prefeitura. 

- Realizar atividades de educação em saúde para a população, através da divulgação de temas 
relacionados à vigilância sanitária. 

- Análise, correção e aprovação de projetos de construção/reforma de estabelecimentos de produ-
tos de origem animal: 
Verificando plantas de localização e instalações; 
Adequando as instalações e o fluxograma de processamento conforme a legislação vigente e evi-
tando a contaminação dos produtos e a transmissão de doenças e agravos a saúde pública. 

- Efetuar aprovação/correção de fórmulas, embalagens e rótulos de produtos conforme a legisla-
ção vigente, evitando o uso de embalagens inadequadas e consequentemente agravos a saúde 
pública. 

- Atuar na prevenção e controle de zoonozes: 
Realizando o monitoramento do vírus rábico, para prevenir a patologia raiva dos carnívoros; 
Monitorando focos do mosquito da dengue, acompanhamento e orientando as atividades dos 
agentes de endemias; 
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Monitorando, viabilizando e operacionalizando os programas do município como: controle de roe-
dores, programa de esquistossomose, programa de leishmaniose, programa de Febre Maculosa, 
controle de febre amarela indicado, programa de emergência de cães e gatos, dentre outros; 
Atuando na eliminação de agravos causados por animais peçonhentos no município, através de 
busca ativa no local, identificação dos animais e orientações técnicas. 

- Contribuir com o conhecimento dos Agentes de saúde, através de visitas semanais e palestras 
junto aos postos de Saúde, para os profissionais de Saúde. 

- Realizar diagnósticos, profilaxias tratamentos de doenças dos animais, efetuando exames clíni-
cos e de laboratórios e procedimentos cirúrgicos, visando de assegurar a sanidade individual ou 
coletiva dos animais. 

- Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, 
para baixar o índice de conversão alimentar, visando prevenir doenças e aumentar a produtivi-
dade. 

- Planejar e desenvolver campanhas de fomentos relacionadas com a pecuária e demais criações, 
valendo-se de levantamento de necessidade e do aproveitamento de recursos orçamentários 
existentes para favorecer a sanidade e a produtividade. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Museólogo 

- Despertar o interesse público, organizando exposições de valor educativo, cultural e científico, 
assegurando a sua integridade: 
Realizando pesquisas; 
Montando os nichos temáticos com questões técnicas de legenda; 
Assegurando uma dinâmica no museu, com novidades ao visitante. 

- Identificar e pesquisar o acervo museológico, a fim de contextualizá-lo na exposição e averiguar 
a sua autenticidade, através de pesquisa que comprove a história e outros valores agregados ao 
acervo. 

- Proporcionar bom atendimento ao público, evitando o desvio de peças, visando facilitar o controle 
das coleções: 
Catalogando e classificando as peças do museu em livro tombo específico; 
Elaborando fichários e índices diversos; 
Orientando e preparando os monitores de museu para o seu trabalho; 
Supervisionando e organizando a visitação pública. 

- Contribuir com a continuidade das atividades desenvolvidas no museu, realizando projetos muse-
ológicos, por meio de textos e explicações para parcerias com recursos financeiros. 

- Administrar a logística do museu, definindo o espaço museológico adequado à apresentação e 
guarda das coleções. 

- Tornar conhecidos o acervo e eventos do museu, realizando a comunicação museológica: 
Elaborando formas de divulgação dos eventos e exposições do museu; 
Estudando meios e canais próprios; 
Fazendo contatos e parcerias com outras instituições afins. 

- Assegurar o bom atendimento aos visitantes, realizando treinamentos relacionados às atividades 
do museu: 
Preparando e realizando reuniões, palestras e/ou outros eventos; 
Capacitando os funcionários do museu. 

- Enriquecer e ampliar o acervo do museu, planejando e organizando formas de aquisição/doação 
de objetos histórico-culturais, bem como estudando e viabilizando os meios de adquiri-los. 

- Atender aos pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não-exibível ao público, a fim 
de possibilitar-lhes pesquisas. 

- Preservar o acervo e resguardá-lo contra dados, orientando e colaborando com os trabalhos de 
conservação do mesmo. 

- Informar os órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais, dentro do País 
ou para o exterior. 

- Auxiliar e/ou realizar perícias destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou cientifico de bens 
museológicos, bem como sua autenticidade. 

- Promover estudos e pesquisas sobre acervos museológicos. 
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Nutricionista 

- Avaliar a condição de pacientes, por meio da realização de consultas, diagnósticos, checagem de 
exames laboratoriais e/ou outros procedimentos correlatos, contribuindo para a prevenção e/ou 
recuperação da saúde dos usuários. 

- Atuar na correção de patologias através de plano alimentar e orientação individualizada, identifi-
cando o estado nutricional do paciente com base em dados clínicos, bioquímicos, antropométri-
cos e dietéticos, obtidos através das avaliações nutricionais. 

- Elaborar cardápios para escolas e demais usuários do serviço de nutrição, a fim de oferecer re-
feições balanceadas, suprindo as necessidades nutricionais dos alunos e munícipes, visando di-
minuir o índice de desnutrição e/ou mortalidade: 
Analisando a aceitabilidade das refeições; 
Verificando hábitos alimentares locais; 
Planejando dietas especiais de acordo com as patologias decorrentes; 
Fazendo cumprir as determinações estabelecidas na legislação vigente sobre alimentação e nu-
trição escolar e infantil; 
Utilizando produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos 
semi-elaborados e aos in-natura. 

- Elaborar cardápios calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com 
base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específi-
cas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e 
Qualidade (PIQ). 

- Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio. 
- Contribuir para que o Município tenha os melhores profissionais atuando na área de alimentação 

e nutrição, objetivando que os usuários recebam uma alimentação equilibrada e saudável, de 
acordo com as normas de higiene necessárias: 
Participando dos processos de recrutamento e seleção de pessoal; 
Capacitando a equipe que atua com a manipulação de alimentos; 
Orientando a equipe a respeito de cardápios e cuidados higiênicos que devem ser cumpridos no 
dia-a-dia no trabalho; 
Informando a equipe sobre os perigos de contaminação e como evitá-los. 

- Planejar, orientar e acompanhar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 
distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos: 
Participando do processo de compra de alimentos, garantindo que os produtos adquiridos este-
jam de acordo com os padrões de qualidade exigidos; 
Observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; 
Controlando estoques por meio de inspeções; 
Orientando e acompanhando as atividades de armazenamento de alimentos, veículos de trans-
porte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros ali-
mentícios. 

- Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdu-
ção de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras altera-
ções inovadoras ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros 
técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados. 

- Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutri-
ção, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE). 

- Elaborar o plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, con-
templando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições. 

- Elaborar manuais para o serviço de alimentação, visando contribuir com a prestação de bons ser-
viços na área. 

- Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional (COMSEA) no exercício de suas atividades. 

- Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a planejar, implementar, coor-
denar, supervisionar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, di-
reta ou indiretamente relacionadas com alimentação e nutrição nas proteções sociais básica, mé-
dia e especial. 
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- Contribuir para que o Município tenha bons fornecedores na área de alimentação e nutrição, par-
ticipando do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, segundo 
os padrões de identidade e qualidade. 

- Facilitar a tomada de decisões, avaliando, quando necessário, o resultado da inspeção e das 
análises laboratoriais dos produtos e estabelecimentos. 

- Atuar em programas e ações de educação alimentar, por meio de ações formativas que estimu-
lem a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, tais como: 
Estimulando a implantação e manutenção de hortas; 
Inserindo o tema alimentação saudável no currículo escolar; 
Estimulando a realização de projetos de alimentação e nutrição; 
Realizando palestras educativas. 

- Garantir o cumprimento da legislação, segurança alimentar e nutricional, e contribuir com a me-
lhor utilização dos recursos alimentares e de água, através da realização visitas técnicas, obser-
vando e orientando as ações de alimentação. 

- Contribuir com a eficácia e eficiência da gestão da alimentação no município, implementando 
ações de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação, junto a escolas e demais institui-
ções de interesse da prefeitura. 

- Participar de projetos / layout de cozinhas e refeitórios. 
- Contribuir na elaboração e revisão de normas reguladoras próprias da área de alimentação e nu-

trição. 
- Manter-se atualizado quanto aos procedimentos e práticas da sua área de atuação, participando 

de cursos, palestras e demais eventos relacionados à sua atuação prática. 
- Realizar avaliação domiciliar a pacientes que necessitem ou façam uso de dieta enteral, por meio 

da realização de consultas, diagnósticos, checagem de exames laboratoriais e/ou outros procedi-
mentos correlatos, contribuindo para a prevenção e/ou recuperação da saúde dos usuários. 

- Planejar e coordenar ações voltadas a obesidade e redução de peso. 
- Planejar e coordenar ações voltadas para alimentação saudável. 
- Contribuir com a elaboração de processos licitatórios, quando relacionados a compra de dietas e 

suplementos alimentares. 
- Participar de análise de produtos suplementares, dietas enterais quando solicitadas amostras no 

Edital Licitatório, bem como auxiliar através de relatórios de conformidades e/ou não conformida-
des das amostras apresentadas. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Pedagogo 

- Avaliar o desenvolvimento e o conhecimento do aluno com dificuldades de aprendizagem, reali-
zando registros individuais, para subsidiar a formação do grupo. 

- Orientar e subsidiar sistematicamente os profissionais do ensino regular (escolar da rede munici-
pal). 

- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino e o sucesso dos alunos, utilizando es-
tratégias adequadas, variando os métodos e as técnicas de acordo com as necessidades e inte-
resses dos alunos. 

- Estimular o crescimento intelectual e sócio interativo de crianças, adolescentes e adultos que fre-
quentam os programas e serviços da Secretaria de Saúde, orientando e subsidiando os profissio-
nais da rede de ensino e familiares. 

- Enriquecer o trabalho pedagógico especializado a ser desenvolvido junto aos alunos com dificul-
dades de aprendizagem, utilizando os recursos tecnológicos apropriados. 

- Zelar pela aprendizagem de todos os alunos, considerando suas diferenças cognitivas, culturais, 
sociais e/ou religiosas. 

- Participar de reuniões e conselhos de classe conforme a necessidade. 
- Manter os pais e professores permanentemente atualizados sobre o atendimento pedagógico es-

pecializado, objetivando esclarecer a natureza das dificuldades, bem como sugerir estratégias 
para a superação das áreas defasadas, efetivando a integração com a família e a escola. 

- Participar com a comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na elabora-
ção do planejamento curricular. 
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- Promover a participação de pais e alunos na construção do projeto político-pedagógico da es-
cola. 

- Minimizar os conflitos familiares que possuem relação com a educação: 
Identificando o contexto sócio-econômico e cultural em que o aluno vive; 
Prestando atendimento ao aluno e a seus familiares; 
Acompanhando programas; 
Prestando orientações e encaminhamentos pedagógicos. 

- Acompanhar os adolescentes em conflito com a lei, visando a sua inclusão na sociedade: 
Visitando as escolas e instituições; 
Convidando os alunos a participarem de atividades; 
Encaminhando os alunos para a escola, programas e/ou cursos, quando estes estiverem ausen-
tes do ensino. 

- Promover a socialização de famílias e indivíduos, prestando atendimento e acompanhamento 
nos casos de violação de seus direitos, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Servi-
ços Sosioassistenciais: 
Orientando as famílias; 
Prestando atendimento individual; 
Visitando as escolas e instituições de interesse da prefeitura. 

- Respeitar as individualidades dos sujeitos, planejando atividades condizentes com as necessida-
des diagnosticadas, reavaliando sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais. 

- Realizar estudos de caso familiares, a fim de elaborar planos e diretrizes. 
- Subsidiar a formação de grupos socioeducativos visando a orientação e informação, atribuindo-

lhes diversos sentidos como: fortalecimento da família, do indivíduo, da comunidade, para a pro-
moção da socialização, cidadania e autonomia. 

- Construir estratégias de acompanhamento, juntamente com os demais técnicos da equipe, no 
intuito de restabelecer as relações familiares. 

- Manter o registro das ações e orientações desenvolvidas por este serviço. 
- Participar de reuniões e conjunto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e 

rede de atendimento, para discutir a evolução dos casos encaminhados aos programas. 
- Participar, juntamente com a equipe técnica do serviço, de estudos de caso semanais para cons-

truir estratégias para qualificar o atendimento às famílias e indivíduos. 
- Realizar visitas domiciliares, quando necessário, assim de observar a dinâmica do ambiente fa-

miliar, conforme a visão do pedagogo, visando um melhor entendimento do movimento que cerca 
a família e o seu contexto. 

- Realizar visitas escolares e institucionais, mantendo um relacionamento estreito com estas insti-
tuições, buscando acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos de forma integral. 

- Participar da construção e elaboração do Plano de Promoção Familiar, Plano de Ação, Grupos 
socioeducativos e demais ações que contribuam para o fortalecimento da família no desempenho 
de sua função protetiva. 

- Planejar os objetivos e as ações que serão necessárias para a realização de cada atividade. 
 
Psicólogo 

- Buscar a diminuição do sofrimento psíquico em usuários que precisam de atendimento psicoló-
gico, bem como em seus familiares e grupos sociais em que está vinculado: 
Triando e avaliando novos e antigos pacientes; 
Aplicando testes psicológicos; 
Diagnosticando e avaliando distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social; 
Encaminhando o usuário para os profissionais adequados conforme a demanda identificada; 
Promovendo grupos de atendimento psicoterápico e oficinas artesanais; 
Realizando diagnósticos psicológicos, psicoterapia e atendimentos emergenciais; 
Acompanhando o desenvolvimento dos usuários e a evolução de intervenções realizadas. 

- Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo, aplicando os co-
nhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores 
determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as 
também a condições políticas, históricas e culturais. 

- Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional: 
Participando da elaboração de planos e políticas; 
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Auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados; 
Analisando características de indivíduos portadores de necessidades especiais; 
Prestando orientação psicológica aos educadores e educandos no processo de ensino-aprendi-
zagem; 
Orientando pais e responsáveis sobre processos de integração em unidades sociais e programas 
de atendimento específico de crianças e adolescentes; 
Realizando pesquisa, diagnóstico e intervenção em grupo e/ou individual com os envolvidos no 
processo educacional; 
Promovendo a reeducação no caso de dificuldades escolares e familiares, buscando o desenvol-
vimento do aluno; 
Analisando, recomendando, acompanhando e avaliando programas de ensino para alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

- Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar projetos e programas envolvendo família, escola e 
comunidade, em parceria com outros profissionais quando houver a necessidade. 

- Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e métodos da psico-
logia, coordenando e executando projetos e processos de recrutamento e seleção, integração de 
novos funcionários, bem como realizando a análise ocupacional dos cargos, propondo melhorias 
das condições ambientais, relacionais, materiais e outros. 

- Assessorar os profissionais da medicina na análise e interpretação de laudos e diagnósticos psi-
cológicos de servidores. 

- Elaborar diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto 
com profissionais da equipe multidisciplinar, os indicadores necessários à readaptação/recapaci-
tação funcional, bem como indicar as funções compatíveis com as condições do servidor a ser 
reabilitado. 

- Realizar avaliação, orientação, encaminhamento e acompanhamento de servidores com proble-
mas referentes a ingestão de álcool e outras drogas. 

- Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários estão inseridos, 
por meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas, domicílios e ou-
tros, sempre que necessário. 

- Elaborar laudos, pareceres e outros documentos técnicos relacionados à sua atuação junto ao 
Município de Jaraguá do Sul. 

- Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando 
programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, 
entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS, SUAS, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Conselhos Profissionais de Psicologia e Legislação Municipal, bem 
como buscando subsídios para os programas sociais, orientando aos familiares (população alvo), 
sempre em busca da qualidade de vida da municipalidade. 

- Desenvolver modalidades de atendimento individual e em grupo, atendendo aos objetivos da pro-
teção básica da política nacional de assistência social, e considerando o objetivo da intervenção 
em diferentes situações, família, em seus membros ou indivíduos. 

- Facilitar processos de identificação, construção e atualização de potenciais individuais, grupais e 
comunitários, fortalecendo atividades e positividades já existentes nas interações entre os mora-
dores, nos arranjos familiares e a ação de grupos, propiciando formas de convívio familiar, comu-
nitário e favorecendo a criação de laços afetivos e colaborativos entre os atores envolvidos. 

- Colaborar com a construção de processos de mediação, organização, mobilização social e parti-
cipação dialógica que impliquem na efetivação de direitos sociais e na melhoria das condições de 
vida presentes no território de abrangência do CRAS. 

- Promover o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e aquisições, articulação e fortaleci-
mento das redes de proteção social, mediante assessoria a instituições e grupos comunitários. 

- Desenvolver o trabalho social articulado aos demais trabalhos da rede de proteção social, tendo 
em vista os direitos a serem assegurados ou resgatados e a completude da atenção em rede. 

- Contribuir na educação permanente dos profissionais da assistência social. 
- Elaborar e executar programas de prevenção, assistência, apoio, educação e outros, atendendo 

plenamente os usuários, integrando a equipe multiprofissional das instituições em geral. 
- Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo pesquisas experi-

mentais, teóricas e clínicas, palestras, grupos educacionais, entre outros.   
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- Participar da elaboração de projetos na sua área de trabalho, visando atender as demandas exis-
tentes. 

- Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibili-
tando o entendimento e acompanhamento dos casos. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 

 
Terapeuta Ocupacional 

- Realizar avaliações, diagnósticos e acompanhamento referente às necessidades e demandas do 
desempenho ocupacional, ou seja, das relações do sujeito/família/grupo com as atividades/ocu-
pações da vida humana (atividades da vida diária de autocuidado, do trabalho/renda, as sociocul-
turais, lazer). 

- Planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias nas quais as atividades hu-
manas são definidas como tecnologia complexa de medição sócio ocupacional para a emancipa-
ção social, desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural de pessoas, famílias, grupos e 
comunidades. 

- Realizar ações relacionadas à terapia ocupacional que contribuam com o desenvolvimento e rea-
bilitação da clientela atendida: 

- - Utilizando-se de técnicas específicas nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e/ou inclu-
são social; 
Realizando visitas domiciliares; 
Atendendo e identificando o paciente; 
Explicando os procedimentos; 
Avaliando as habilidades funcionais de portadores de transtornos; 
Identificando alterações nas suas funções práxicas, considerando sua faixa etária e/ou desenvol-
vimento da sua formação pessoal, familiar e social; 
Realizando encaminhamentos conforme a demanda identificada; 
Elaborando, planejando e executando atividades terapêuticas, individuais e/ou grupais; 
Prestando orientações da importância da higiene pessoal, alimentação balanceada, banho de 
sol, entre outras. 

- Possibilitar a redução das deficiências dos pacientes, planejando trabalhos individuais e/ou em 
grupos: 
Desenvolvendo a criatividade, motricidade em atividades manuais, horticultura e outros; 
Estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médicas. 

- Executar o treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho 
das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) para as 
áreas comprometidas no desempenho ocupacional, motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, 
emocional, comportamental, funcional, cultural, social e econômico de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. 

- Planejar e executar atividades orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocu-
pacional e expressivo de pessoas com deficiência, com processos de ruptura de rede, de risco, 
desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos da vida. 

- Desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia as-
sistiva e de acessibilidade além de favorecer o acesso à inclusão digital como ferramentas de 
empoderamento para pessoas, famílias, grupos e comunidades: promover adaptações de jogos, 
brincadeiras e brinquedos; criar equipamentos e adaptações de acesso ao computador e sof-
tware; utilizar sistemas de comunicação alternativa, adaptações; promover adequações posturais 
para o desempenho ocupacional por meio de adaptações instrumentais; realizar adaptações para 
déficits sensoriais (visuais, auditivos, táteis, dentre outros) e cognitivos em equipamentos e dis-
positivos para mobilidade funcional; adequar unidades computadorizadas de controle ambiental; 
promover adaptações estruturais em ambientes domésticos, laborais, em espaços públicos e de 
lazer; promover ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e melhoria 
na qualidade de vida ocupacional. 

- Realizar acompanhamento de indivíduo e sua família para conhecimento de sua história ocupaci-
onal e participativa na comunidade em que habita a sim de desenvolver estratégias de pertenci-
mento sociocultural e econômico, adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibili-
dade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária. 
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- Realizar o acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes do sistema público em hospi-
tais, escolas, domicílios, e outros locais de interesse da prefeitura sempre, bem como promover 
adaptações estruturais nestes ambientes. 

- Propiciar o desenvolvimento das potencialidades de usuários para determinados trabalhos, pre-
parando programas ocupacionais. 

- Auxiliar no desenvolvimento de programas e agilizar a reabilitação de pacientes, coordenando os 
trabalhos envolvidos e acompanhando os usuários na execução das tarefas prescritas. 

- Realizar atividades em conjunto com os demais profissionais, como o desenvolvimento de ofici-
nas artesanais e atividades comunitárias, enfocando a interação do indivíduo na comunidade. 

- Promover a adaptação de recursos e materiais para adequação de posturas e atividades diver-
sas, no ambiente em que o paciente está incluído, desenvolvendo ações de prevenção, promo-
ção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo. 

- Trabalhar no campo social com pessoas, famílias ou grupos em situação de migração, desloca-
mento, asilo ou refúgio por meio de atividades como tecnologia de mediação sócio ocupacional a 
fim de fortalecer e/ou de desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, econômicas, adapta-
ções ambientais, organização da vida cotidiana, construção de projetos de vida, acessibilidade e 
outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária e de favorecimento do diálogo inter-
cultural. 

- Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e 
ações, bem como participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das 
mesmas. 

- Estudar casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando de 
equipes multidisciplinares, interdisciplinares e transdiciplinares. 

- Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribui-
ções do seu cargo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 

 
ANEXO 03 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

Provas objetivas de 40 Questões 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Fundamental 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 
(vinte) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; 
Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, prepo-
sições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; 
Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: me-
didas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Ra-
ciocínio Lógico. MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum). 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 
(vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Agente de Manutenção 
Noções de limpeza, higiene e conservação. Conhecimentos de borracharia: manutenção, montagem e 
manuseio de pneus. Lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos: tipos de óleos lubrificantes, 
substituição e limpeza de filtros de óleos lubrificantes, de combustíveis e de ar. Conserto de equipamentos, 
veículos e superfícies. Conhecimentos básicos de processos de soldagem e corte tais como eletrodo re-
vestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma e outros. Conhecimentos básicos de 
chapeação e lanternagem. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de 
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trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conheci-
mentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
 
Motorista de Veículos Pesados e Ambulância 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação 
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições 
gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Direção Defensiva. Preven-
ção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. 
Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Máquinas Rodoviárias: Condução e manobra; Características 
e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e conservação; Proce-
dimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equi-
pamento; Características, mecanismos e operação. Educação para o trânsito: conceito, propostas, res-
ponsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Conhecimentos 
básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização. Mecânica básica: Noções básicas de 
mecânica de automóveis. Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Transporte de carga. Co-
mandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. 
Conhecimentos sobre peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a 
explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema 
de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas 
para rolamento, manutenção e lubrificação). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.]. 
 
Operador de Máquinas Pesadas 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação 
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições 
gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Direção Defensiva. Preven-
ção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. 
Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Máquinas Rodoviárias: Condução e manobra; Características 
e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e conservação; Proce-
dimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equi-
pamento; Características, mecanismos e operação. Educação para o trânsito: conceito, propostas, res-
ponsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Conhecimentos 
básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização. Mecânica básica: Noções básicas de 
mecânica de automóveis. Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Transporte de carga. Co-
mandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. 
Conhecimentos sobre peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a 
explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema 
de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas 
para rolamento, manutenção e lubrificação) .Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.]. 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Médio 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões, a partir do seguinte programa: 
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Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FO-
NOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes 
gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da ora-
ção; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; 
Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 
de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponen-
cial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determi-
nantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-
Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geo-
métrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Agente Administrativo 
Noções de administração pública: Características básicas das organizações formais modernas: tipos de 
estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Organização adminis-
trativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Administração direta e indireta. 
Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções de processos licitatórios. Noções de administração 
financeira e orçamentária: Orçamento público: Conceito, Técnicas Orçamentárias, Princípios orçamentá-
rios. Receita pública: Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Despesa pública: 
Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos 
e objetivos. Noções de gestão de pessoas nas organizações: Conceitos, importância, relação com os 
outros sistemas de organização. A função do órgão de Gestão de Pessoas: atribuições básicas e objetivos, 
políticas e sistemas de informações gerenciais. Comportamento organizacional: relações indivíduo/orga-
nização, motivação, liderança, desempenho. Comunicação: Elementos da comunicação; Barreiras para a 
comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação; Meios de comunicação; Endomarketing. Noções 
de administração de recursos materiais: Classificação de materiais; Tipos de classificação. Gestão de 
estoques. Compras: Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor público. No-
ções de arquivologia: Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos: Protocolo: recebimento, 
registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação de documentos de arquivo; 
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Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de temporalidade de documentos de ar-
quivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Preservação e conservação de 
documentos de arquivo. Noções de Direito Previdenciário, Público, Constitucional, Administrativo, Civil e 
Processual Civil. Lei nº 8429/92 – Noções de Lei de Improbidade Administrativa. Código penal – Título XI 
– dos crimes contra a Administração Pública. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Agente Comunitário de Saúde 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Es-
tratégia de Saúde da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB): Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e creden-
ciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente do Adulto, do 
idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de Notificação Com-
pulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória). Visita 
Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epi-
demiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância em saúde. Saúde pública e saneamento básico. 
Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. 
Processo saúde-doença. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumento. Indicadores socio-
econômicos, culturais e epidemiológicos. Sistema de Informação em saúde. Condições de risco social: 
violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insufici-
ência de infraestrutura básica, outros. Principais problemas de saúde da população. Informação, educação 
e comunicação: conceito, diferenças e interdependência. Cultura popular e sua relação com os processos 
educativos. Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação 
coletiva de base popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares. 
Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e 
direito. Conselho Municipal de saúde. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e 
Não Transmissíveis: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, 
Saúde Mental, Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: Transformações 
do corpo humano, Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na gravidez, Direito da 
gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Resguardo, Direitos da criança, 
Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais comuns na In-
fância, Acidentes e Violência a Criança, Puberdade e Adolescência. Direito e saúde do Idoso. Prevenção 
de Acidentes. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solici-
tada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Agente de Endemias 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Es-
tratégia de Saúde da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB): Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e creden-
ciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente do Adulto, do 
idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de Notificação Com-
pulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória). Visita 
Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epi-
demiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância em saúde. Saúde pública e saneamento básico. 
Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. 
Noções de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico. Endemias e 
epidemias. Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água. 
Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, 
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Leptospirose e malária. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima cita-
das. Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas 
vigentes do Ministério da Saúde. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da saúde da 
comunidade. Papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Doença de chagas, raiva, 
entre outras, relacionadas com fatores ambientais de risco biológicos e não biológicos - lixo em locais 
inapropriados, água limpa acondicionada em depósitos. Formas de aprender e ensinar em educação po-
pular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Agente de Logística 
Introdução à logística; gestão de suprimentos; gestão de armazenagem; gestão e controle de estoques; 
classificação ABC de materiais; sistemas Just in time – JIT e Kanban; gestão de transportes e modais; 
gestão da distribuição; logística da cadeia de suprimentos; gestão estratégica de armazenagem, trans-
porte e distribuição; equipamentos de transporte e armazenagem; gestão de patrimônio e seguros; siste-
mas de informações logísticas; sistemas de segurança; ciclo de recursos materiais e produção; saúde e 
segurança do trabalho. FIFO. Media de estoque. Lead Time. Acuracidade. Acuracidade do inventário 
(como indicador de eficácia em %). Cobertura de Estoque. Milk Run. Localização. FEFO. UEPS. RFID. 
Rotatividade. SKU. Supply Chain Management. Tempo de Ressuprimento. Turnover. Noções de proces-
sos licitatórios. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solici-
tada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar de Arquivo 
Conceito e finalidade do arquivo. Classificação e tipos de arquivos. Métodos de arquivamento, Classifica-
ção dos documentos. Arquivo eletrônico. Prazo para eliminação de documentação. Conhecimentos bási-
cos de: Microfilmagem. Recebimento e expedição de documentos. Higienização e restauração de docu-
mentos; Digitalização, preservação e difusão de acervos. Controle de recebimento, distribuição, reprodu-
ção e organização de correspondências. Técnicas de arquivamento de documentos em geral e multimídia. 
Organização e limpeza do arquivo. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, 
rotinas de trabalho seguras. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Bibliotecas: tipos e conceitos, estrutura física e organizacional de uma biblioteca. Acervo: catalogação, 
classificação, indexação, preparação física do livro. Armazenagem da documentação, preservação e con-
servação de acervo. Normalização de documentos conforme ABNT. Catálogos: tipos e referências. Servi-
ços aos usuários. Serviços de referência. Clipping. Pesquisas e levantamentos bibliográficos. Empréstimo 
(Circulação). Comunicação visual: sinalização. Ética profissional. Relações públicas e interpessoais. Co-
nhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação 
de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar de Eventos Culturais 
Relações interpessoais. Formas de comunicação. Relacionamentos e atuação profissional. Liderança. Ci-
dadania, conduta e apresentação pessoal. Empatia. Planejamento: tipos, níveis e abrangência. Etapas do 
planejamento de eventos. Fases específicas do planejamento de eventos. Pré-evento, trans evento, pós 
evento. Importância do planejamento na organização de eventos. Requisitos para a estruturação de um 
bom projeto de eventos. Procedimentos referentes ao cerimonial e protocolo. Ordem de precedência. Uso 
de símbolos e títulos. Recursos humanos em cerimonial. Técnicas de como falar em público. Argumenta-
ção e vendas de eventos. Patrocínio e apoio para eventos. Etiqueta e relações de trabalho. Boas maneiras 
à mesa. A postura corporal, comportamental e visual. Formas de representação técnica do espaço; Con-
ceitos básicos de ergonomia, acessibilidade (desenho universal); Arranjos espaciais típicos de elementos 
de eventos; Dimensionamento funcional do espaço para diferentes atividades; Aspectos de segurança 
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relacionados ao espaço e áreas de suporte ao evento; Conceitos básicos de acústica, iluminação e proje-
ção relacionados ao espaço; Conceitos básicos de decoração (composição, contraste, volume, cores, es-
tilos). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar em Saúde Bucal 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. 
Odontologia Preventiva-Higiene Dentária: Etiologia e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Peri-
odontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor (composição e aplicação). Microbiologia e Pa-
rasitologia: doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica. Controle de infecção: limpeza 
e desinfecção do meio ambiente. Limpeza e desinfecção do equipamento. Limpeza, desinfecção e esteri-
lização do instrumental. Medidas de proteção individual. Material, Equipamentos e Instrumental: preparo 
de bandeja. Materiais dentários de projeção e restauração: indicação, proporção e manipulação. Ergono-
mia: os princípios de ergonomia. Manutenção preventiva do equipamento. Radiologia. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Cuidador Social 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Conceitos, objetivos e técnicas das 
Dinâmicas de Grupo. Mediação de Conflitos. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção 
Individual, rotinas de trabalho seguras. Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Noções de Primeiros 
Socorros, Noções de Higiene e Profilaxia, Noções básicas sobre drogas. Política Nacional da Juventude. 
Processo de comunicação. Políticas Públicas de Inclusão Social. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos 
alimentares, sono, controle de peso, criança, o adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres e 
os benefícios do exercício regular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Ouvidor 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa 
do Consumidor. Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. Ouvidoria Contemporânea. 
Atributos essenciais da Ouvidoria. Melhores práticas em Ouvidoria. Relatórios e Indicadores de Desem-
penho na Ouvidoria. Competências do Ouvidor. Mediação de Conflitos. Conhecimentos básicos para a 
correta utilização de Sistemas e Aparelhos de telefonia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades 
do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Pode-
rão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico de Enfermagem 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. 
Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. DST/AIDS, doença mental, tuberculose, hanseníase. Ações 
de Atenção à Vigilância em Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância Sanitária e Ambiental; c) 
Vigilância à Saúde do Trabalhador. Ética profissional. Noções de anatomia. Relações humanas no traba-
lho: equipe de trabalho e pacientes. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de as-
sepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esteriliza-
ção, precauções universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de 
secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, ali-
mentação, hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroele-
trolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para exames laborato-
riais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso central, respiratório, gastrointes-
tinal, cardiovascular, endócrino, esquelético, pré, trans e pós-operatório, urgências e emergências, terapia 
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intensiva, hemodiálise. Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer 
colo-uterino e mama, doenças sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: 
avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, doenças prevalentes na infância 
(afecções respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição, verminose); distúrbios neurológicos, cardía-
cos, gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino, doenças infectocontagiosas, terapia intensiva, urgên-
cias e emergências (parada cardiorrespiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, en-
venenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré, trans e pós-operatório. Imunização: es-
quema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças preveníveis por imunização. Notificação 
compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na utilização das 
principais armas terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia). Medidas de con-
forto: a) Preparo do leito; b) Movimentação; c) Transporte e higiene do paciente. Alimentação do adulto e 
da criança: a) Dietas; b) Administração. Preparo do paciente para exames e cirurgias: assistência a exa-
mes diversos. Curativos. Prevenção e controle das infecções hospitalares. Conhecimentos básicos ine-
rentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico em Eletrônica 
Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. Instalações e testes de redes de dados. 
Instalações e testes de rede de telefonia. Manutenção de equipamentos eletrônicos. Eletrônica analógica 
básica. Instrumentação eletrônica básica. Fundamentos de eletrônica digital. Manutenção e configuração 
básica de microcomputadores. Manutenção e gerenciamento de semáforos e sistema eletrônico de can-
celas e controladores de velocidade. NR10. Eletricidade. Eletrônica. Higiene e segurança do trabalho apli-
cados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Obser-
vação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Superior 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FO-
NOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes 
gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da ora-
ção; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; 
Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 
de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponen-
cial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determi-
nantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-
Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geo-
métrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
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Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Advogado CREAS/SUAS 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO AMBIENTAL: Noções básicas. Legislações federais, defesas e recursos no âm-
bito administrativo, como também na esfera judicial; implicações penais; Legislação sobre saneamento 
básico. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função administra-
tiva; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pública Bra-
sileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua 
atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa 
e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 
– Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licitações, 
10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de Conces-
sões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos administrativos. 
Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão de 
serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Públi-
cos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia no tempo e 
no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação interpretação; Das pessoas: conceito, ca-
pacidade, domicílio, desconsideração da personalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem de família; 
Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, ao 
patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e sua classifica-
ção; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias espécies de 
contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma proces-
sual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organização 
judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções gerais. 
Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e preju-
diciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, conteúdo. Pode-
res, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classificações, critérios de 
determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de competência e de 
atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, assistên-
cia, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: classifica-
ção, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. Impulso 
processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conhecimento. Eta-
pas. Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, intimação, cor-
reção e integração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções 
gerais sobre recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. Pro-
cesso de execução. As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Execução 
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Fiscal. Embargos do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder Pú-
blico. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo cau-
telar. Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de ju-
risdição voluntária. DIREITO DO TRABALHO: Responsabilidade solidária; Contrato individual de trabalho; 
Particularidades em relação ao Poder Público; Remuneração, salário mínimo, piso salarial, salário profis-
sional, proteção, décimo-terceiro salário, adicionais, irredutibilidade e equiparação salarial; Duração do 
trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remuneração do serviço extraordinário, trabalho no-
turno repouso semanal e normas especiais de proteção ao trabalho da mulher; Licença a gestante e es-
tabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo de trabalho; Processo trabalhista. 
DIREITO COMERCIAL: Do direito de empresa: da sociedade, espécies; Das sociedades comerciais: con-
ceito, personalidade jurídica, tipos; Sociedades por quota de responsabilidade limitada: formação de seu 
nome, limite de responsabilidade dos sócios, poderes de gerência e sua delegação, posição dos sócios 
dissidentes; Sociedades por ações: formação de capital, limite de responsabilidade dos acionistas, órgãos 
societários. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública; Crimes praticados por funcio-
nários públicos; Noções gerais sobre peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas concus-
são, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abono de 
função, exercício funcional ilegal, violação do sigilo funcional; Dos crimes contra a Administração Pública: 
crimes praticados por particular; Noções gerais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributá-
rio; Discriminação das rendas tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da 
legalidade e anterioridade; Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria e 
contribuições especiais; Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos. DIREITO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de Defesa do Direito do Consumidor. Co-
nhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação 
de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista de RH 
CLT. Reforma Trabalhista. Legislação Previdenciária. Cálculos Trabalhistas (exercícios práticos). ESocial. 
Lei nº 13303/2016 - Lei das Estatais. Remuneração variável. Normas de segurança e saúde no trabalho: 
PCMSO, PPRA, LTCAT e CIPA Execução e controle de rotinas de folha de pagamento: admissão, demis-
são, frequência, férias, afastamentos, salários e encargos. Obrigações acessórias, anuais e mensais: 
RAIS, CAGED, DIRF. Subsistemas de Recursos Humanos e sua integração. Concursos públicos. Admi-
nistração pública. Legislação trabalhista – conceitos básicos de admissão, remuneração, benéficos e exo-
neração. Metodologias de diagnóstico de necessidade de treinamento. Modelos de desenhos de cargos 
(clássico, humanístico, contingencial). Sistema de avaliação de desempenho. Planejamento estratégico 
de gestão de pessoas. Componentes da remuneração. Conceitos de administração de salários. Métodos 
de remuneração. Benchmarking. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.]. 
 
Assistente Social 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução 
histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e norte-americana. O movimento de recon-
ceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória 
histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais téc-
nicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. Serviço Social e Assis-
tência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço So-
cial: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no 
Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Lei Fede-
ral nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 
Lei Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema 
Único de Saúde. Lei Federal nº 8. 662/93 – Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social. Conhe-
cimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
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Bibliotecário 
Organização e administração de bibliotecas; Tipos de bibliotecas; Processamento técnico da informação; 
Sistemas de recuperação da informação e serviços de disseminação da informação; Tecnologias para a 
organização, o tratamento e a recuperação da informação digital; Normas técnicas bibliográficas nacionais 
e internacionais na normalização documentária de materiais convencionais e digitais; Ferramentas abertas 
para construção de espaços colaborativos; Noções de direito administrativo: Administração Direta e Indi-
reta, Autarquias; Processo Administrativo e Procedimento; Ato Administrativo; Licitação e suas modalida-
des; Improbidade Administrativa; Princípios da Administração. Legislação Aplicada: Lei Federal n° 
4.084/1962 - Dispõe sobre a profissão de Bibliotecário e regula seu exercício; Lei Federal n° 7.504/1986 - 
Dá nova redação ao art. 3°, da Lei n° 4.084/1962, que dispõe sobre a Profissão de Bibliotecário; Lei Fe-
deral n° 9.674/1998 - Dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário; Lei Federal n° 10.753/2003 - 
Lei do Livro; Lei Federal n° 12.244/2010 – Lei das Bibliotecas, Leia da Biblioteca Escolar; Decreto n° 
56.725/1965 - Regulamenta a Lei n° 4.084/1962, que dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecá-
rio; Resolução CFB n°157/2015 - Dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Federal 
de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 155/2015 - Aprova as alterações e consequente consolidação do 
Regimento Interno do Conselho Federal de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 042/2002 - Dispõe sobre 
Código de Ética do Conselho Federal de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 040/2001 - Dispõe sobre 
processo ético, dando nova redação aos arts. 42 e 62 da Resolução CFB n° 399/93; Resolução CFB n° 
033/2001 - Dispõe sobre o processo Fiscalizatório dos Conselhos Regionais Biblioteconomia a pessoas 
físicas e jurídicas, penalidades aplicáveis e demais providências; Resolução CFB n° 399/1993 - Dispõe 
sobre normas para apuração de faltas e aplicação das sanções do Código de Ética Profissional; Resolução 
CFB n° 390/1992 - Regulamenta a jurisdição dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia; Resolução 
CFB n° 307/1984 - Regulamenta o registro, nos CRBs, de empresas e instituições que prestam, executam 
ou exerçam serviços ou atividades de Biblioteconomia e Documentação; Resolução CFB nº 121/2011 - 
Dispõe sobre a licença, o cancelamento, e a suspensão de registro de pessoa física e jurídica; Resolução 
CFB nº 119/2011 – Dispõe sobre os parâmetros para as bibliotecas escolares. Conhecimentos básicos 
inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
 
Cirurgião Dentista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Trau-
matismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora - diagnóstico e tratamento. Ortodontia 
preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão. Semiologia - exame do paciente. Técnicas 
radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da cárie dental. Diagnóstico das lesões 
agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação préoperatória. Técnicas Anestésicas. 
Tratamento clínico e/ou cirúrgico de afecções dos dentes e tecidos de suporte. Alterações periodontais 
agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem endodôntica. Placa bacteriana. Controle de 
placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Exodontia: técnicas e aci-
dentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro criminal, trabalhista e 
civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de incapaci-
dade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais. Conhecimentos básicos inerentes às ativi-
dades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Contador 
Demonstrações Financeiras. Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas 
para a Responsabilidade na Gestão Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. 
Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Noções do processo licitatório: Lei 8.666/1993 – Lei de 
Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 8.429/92 – Sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão e Decreto 3.555/2000 – Aprova o 
regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços co-
muns. Consolidação de demonstrações contábeis. Análise econômica e financeira. Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro líquido; IRRF; ISS; PIS; COFINS. Sistema de custos 
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e informações gerenciais. Práticas e procedimentos de Auditoria. Planejamento Orçamentário. Matemática 
Comercial e Financeira: Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, 
Séries Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR – Taxa Interna de 
Retorno e VPL – Valor Presente Líquido. Normas de Auditoria Interna; Gestão de Riscos; Governança 
Corporativa; Controles Internos; CLT; Contabilidade: Normas Internacionais de Contabilidade-IFRS, Nor-
mas Contábeis publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CPC, ICPC, OCPC. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Contábeis 
Demonstrações Financeiras. Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas 
para a Responsabilidade na Gestão Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. 
Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Noções do processo licitatório: Lei 8.666/1993 – Lei de 
Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 8.429/92 – Sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão e Decreto 3.555/2000 – Aprova o 
regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços co-
muns. Consolidação de demonstrações contábeis. Análise econômica e financeira. Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro líquido; IRRF; ISS; PIS; COFINS. Sistema de custos 
e informações gerenciais. Práticas e procedimentos de Auditoria. Planejamento Orçamentário. Matemática 
Comercial e Financeira: Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, 
Séries Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR – Taxa Interna de 
Retorno e VPL – Valor Presente Líquido. Normas de Auditoria Interna; Gestão de Riscos; Governança 
Corporativa; Controles Internos; CLT; Contabilidade: Normas Internacionais de Contabilidade-IFRS, Nor-
mas Contábeis publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CPC, ICPC, OCPC. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Direito 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função ad-
ministrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pú-
blica Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limi-
tes de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, 
dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 
8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licita-
ções, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de 
Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos adminis-
trativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão 
de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Pú-
blicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia no tempo 
e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação interpretação; Das pessoas: conceito, 
capacidade, domicílio, desconsideração da personalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem de famí-
lia; Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, 
ao patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e sua classi-
ficação; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias espécies 
de contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma pro-
cessual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organiza-
ção judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções 
gerais. Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e 
prejudiciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, conteúdo. 
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Poderes, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classificações, crité-
rios de determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de competência 
e de atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, 
assistência, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: 
classificação, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. 
Impulso processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conheci-
mento. Etapas. Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, inti-
mação, correção e integração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisó-
ria. Noções gerais sobre recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renún-
cia. Processo de execução. As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Exe-
cução Fiscal. Embargos do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder 
Público. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo 
cautelar. Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de 
jurisdição voluntária. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributário; Discriminação das ren-
das tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da legalidade e anterioridade; 
Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições especiais; 
Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos. Conhecimentos básicos inerentes às ativida-
des do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Engenharia Civil 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Lei nº 
1766/1993 – Código de Zoneamento de uso e ocupação do solo. Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do 
Solo Urbano, atualizada pela Lei nº 9.785/1999. Constituição Federal de 1988 (artigos: 182, 183 e 225). 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função ad-
ministrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pú-
blica Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limi-
tes de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, 
dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 
8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licita-
ções, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de 
Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos adminis-
trativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão 
de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Pú-
blicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. Responsabilidade civil e criminal em obras 
de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n° 121 
e 132 do Código Penal. Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urba-
nismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecâ-
nica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de 
Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações 
Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, 
fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Planejamento, controle orçamento de obras. Exe-
cução de obras civis. Projetos de reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de 
aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e ART. Contratação de serviços: Contrato, res-
ponsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Conhecimentos de AutoCad. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
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Enfermeiro 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fun-
damentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética - 
análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfer-
meiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Ad-
ministração dos serviços de enfermagem. Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e 
na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e 
utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enferma-
gem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assis-
tência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos - recrutamento e seleção. En-
fermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Tomada de decisão na administração 
da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Normas do Ministério 
da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança, 
programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa 
de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - 
teoria e prática. Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúr-
gicas e a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do 
trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao cli-
ente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles pos-
teriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Engenheiro Civil 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Geo-
logia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; 
Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; Equipa-
mentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobili-
dade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pa-
receres técnicos. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Planeja-
mento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de 
obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armaze-
namento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; 
formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. 
Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, 
cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço Madeira Ma-
teriais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos 
solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geo-
técnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos 
solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos 
de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabili-
dade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise 
de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Es-
forço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas sim-
ples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas 
de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e mo-
vimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; pro-
cesso de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. 
Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções 
retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de 
concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em con-
creto armado. Norma NBR 6118/2003 - Projeto de estrutura de concreto - procedimentos. Instalações 
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prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (pro-
teção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Sanea-
mento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidro-
logia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 - Condições e Meio Ambiente 
de trabalho na indústria da construção (118.0002). Responsabilidade civil e criminal em obras de enge-
nharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n° 121 e 132 
do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e normas, 
laudos de avaliação. Lei 8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Qualidade. Quali-
dade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; 
Inovação tecnológica e Racionalização da construção. Gerenciamento na Construção Civil; Instalações 
Prediais; Tráfego e Transporte. Cadastro multifinalitário e cadastro imobiliário. Análise de conformidade 
de projetos arquitetônicos. Planos e projetos de infraestrutura urbana: loteamentos. Projetos de edifica-
ções e complementares: projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de pro-
teção contra incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de reforma. 
Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Documen-
tação técnica e ART. Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprova-
ções e franquias. Finalização da construção: recebimento dos serviços; medidas de garantia da integri-
dade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
Farmacêutico Bioquímico 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Le-
gislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço Público de Saúde; Bioquímica Clínica - Padroni-
zação, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico laboratorial das dosa-
gens bioquímicas e das determinações enzimáticas; Hematologia Clínica - Hematipoiese, Fisiologia da 
linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação dos antígenos eritrocitários, hemostasia; Imuno-
logia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, fixação do complemento, precipitação e aglu-
tinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: Rubéola, Doenças Autoimunes, Alergias, Hepatite, Imu-
nodeficiências; Hematologia e Legislação aplicada a transfusão de hemocomponentes. Controle de Qua-
lidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e medicamentos. Assis-
tência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento 
em Farmácia Hospitalar. Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e dis-
tribuição de medicamentos e correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Me-
dicamentos. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica hospitalar: Desenvolvi-
mento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral. Antimicrobianos: princí-
pios básicos para o uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação 
sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e Farmaco-
economia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica.  
Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das 
principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Mé-
todos de esterilização, meios de cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial 
das principais doenças causadas ao homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, 
controle de qualidade em microbiologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Ob-
servação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a 
data de publicação do Edital.]  
 
Fiscal de Procon 
Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Resolução RDC 63/2011 – Re-
quisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Lei 11445/2007 – Política Naci-
onal de Saneamento Básico. Lei Estadual nº 6.320/1983 – Normas Gerais de Saúde, estabelece penali-
dades. Lei Complementar Municipal nº 097/2010 – Normas de Saúde em Vigilância Sanitária, estabelece 
penalidades, cria a taxa dos atos de Vigilância Municipal de Saúde. DIREITO CONSTITUCIONAL: Cons-
tituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; Inconstitucionalidade das leis e atos 
normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; Direitos de Deveres individuais e 
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coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organização do Estado; Administração 
Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; Lei Complementar nº 101/2000 
– Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal. DIREITO ADMINIS-
TRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função administrativa; O regime jurídico admi-
nistrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pública Brasileira; Poderes da Adminis-
tração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua atuação; Ato administra-
tivo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa e inexigibilidade, moda-
lidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licitações, 10.520/2002 – Lei do Pregão 
e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de Concessões; Lei Geral das Concessões; 
Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos administrativos. Espécies: contrato de obra pública 
e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão de serviço e obras púbicas; Contrato de 
Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles 
de Administração. DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de 
Defesa do Direito do Consumidor. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Fiscal de Transportes Urbanos 
Noções de Direito: Direito administrativo: Administração Pública: conceito, poderes e organização do Es-
tado. Princípios básicos da Administração: Poderes e deveres do Administrador Público. Poderes Admi-
nistrativos: conceito, atributos e espécies, classificação. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atri-
butos e espécie, classificação, motivação, vinculação e discricionariedade, invalidação, revogação e anu-
lação. Servidores Públicos: conceituação, direitos e deveres, vedações, investidura, nomeação, exercício, 
afastamento e aposentadoria. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito constitucional: Princípios do Estado 
de Direito. Organização do Estado. Organização político-administrativa. União, Estados, Municípios, Dis-
trito Federal e Territórios. Administração Pública: princípios constitucionais referentes à administração di-
reta e indireta. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos so-
ciais. Nacionalidade. Organização dos Poderes. Poder Legislativo: estrutura e organização. Funciona-
mento e atribuições. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Tribunal de 
Contas da União. Poder Executivo: Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Vice-Pre-
sidente. Ministros de Estado. Poder Judiciário: Funções Essenciais à Justiça. Noções de contabilidade 
geral e contabilidade pública: Formas jurídicas das sociedades; princípios fundamentais de contabilidade. 
Plano de contas. Fatos e lançamentos contábeis. Livros: diário e razão. Apuração do resultado e encerra-
mento de exercício social. Classificação. Critérios gerais e de avaliação patrimonial e divulgação. Análise 
das demonstrações contábeis: conceitos básicos; avaliação da situação patrimonial, econômica e finan-
ceira. Orçamento Público: conceito, proposta orçamentária e a lei do orçamento. Ciclo orçamentário; Or-
çamento-Programa: conceito, objetivo, finalidade. Receita e Despesa Pública: conceito, classificação. Le-
gislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997 e legislação com-
plementar atualizada. Definições e conceitos básicos, normas gerais de circulação e conduta, educação 
no trânsito, sinalização, operação, fiscalização e policiamento ostensivo, licenciamento, habilitação, infra-
ções e penalidades, medidas administrativas e processos administrativos, crimes de trânsito, condução 
de escolares. Legislação de Transportes Urbanos: Lei nº 12.587/2012 – Diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Lei municipal nº 3.074/2002 – Fixa normas para Execução do Serviço de Transportes 
Especiais, atualizada e alterada pelas leis nº 4.485/2006 e nº 6669/2013. Conhecimentos básicos ineren-
tes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal de Vigilância em Saúde 
Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Resolução RDC 63/2011 – Re-
quisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Lei 11445/2007 – Política Naci-
onal de Saneamento Básico. Lei Estadual nº 6.320/1983 – Normas Gerais de Saúde, estabelece penali-
dades. Decreto Estadual nº 3150/1998 – Regulamento para o funcionamento de clubes, academias e 
outros estabelecimentos que ministrem aulas ou treinos de ginástica, dança, artes marciais, esportes e 
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demais atividades físico-desportivo-recreativo. Lei Complementar Municipal nº 097/2010 – Normas de Sa-
úde em Vigilância Sanitária, estabelece penalidades, cria a taxa dos atos de Vigilância Municipal de Sa-
úde. Noções de serviços administrativos e municipais. Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, 
ventilação dos estabelecimentos. Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisó-
rias, portas e janelas. Estabelecimentos de hospedagem e estabelecimentos de esporte e lazer, verifica-
ção da conservação de suas estrutura e condições sanitárias de seus interiores como ventilação e de 
iluminação, do abastecimento de água. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos 
Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Química dos Alimentos: Consequências biológicas 
da oxidação de lipídeos, Antioxidantes, Conservantes Químicos usados em Alimentos. Normas de higiene 
e de segurança para a saúde pública na produção, manuseio, armazenagem e comercialização de ali-
mentos. Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou 
sistemas de esgotos, incluindo tratamento. Sistemas de esgotos sanitários: Tratamento de Efluente Sani-
tário. Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensiona-
mento; recuperação de materiais. Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo). Resíduos 
sólidos: conceito, classificação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Con-
trole sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental. Noções de tratamento de lixo or-
gânico, tóxico, poluente, danoso ao meio ambiente; Normas de comercialização de produtos como remé-
dios e agrotóxicos. A cadeia epidemiológica das doenças transmissíveis. Agentes infecciosos e suas pro-
priedades. Conceitos básicos usados em Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica das doenças transmi-
tidas por vetores, doenças diarreicas, das Zoonoses. Sistema de Informação em Epidemiologia (notifica-
ção, investigação, fluxo das informações). Controle de vetores biológicos transmissores de doenças (ar-
trópodes e roedores de importância para a saúde pública). Noções de biologia (vetores, patógenos, con-
taminação), química (conservantes, soluções, PH, acidez) e física (radiação, eletromagnetismo, corrente 
elétrica). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em 
dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal em Edificações 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Lei nº 
1766/1993 – Código de Zoneamento de uso e ocupação do solo. Noções do processo licitatório: Lei 
8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo 
Urbano, atualizada pela Lei nº 9.785/1999. Constituição Federal de 1988 (artigos: 182, 183 e 225). Tec-
nologia da Construção. Noções de Sistemas estruturais. Estruturas de concreto armado. Desenho Arqui-
tetônico. Materiais de construção. Manutenção predial. Patologias em edificações. Noções de Projeto de 
instalações hidrossanitárias e elétricas. Análise técnica e Orçamento de projetos de obras estruturais. 
Saneamento: Sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. Segurança e higiene do trabalho. 
Utilização de EPI’s. Fiscalização de obras de saneamento e edificações. Conhecimentos de AutoCad. 
Requisitos urbanísticos para loteamento; requisitos mínimos de infraestrutura urbana em parcelamentos. 
Loteamentos regulares. Sistemas construtivos: etapas da obra, materiais de construção, manutenção e 
resistência mecânica dos materiais. Problemas de construção. Conhecimentos básicos inerentes às ativi-
dades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal Tributarista 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título II, 
Capítulo I); Organização político-administrativa (Titulo III, Capítulo I); Impostos dos Municípios – Compe-
tência; Obrigação Tributária; Tipos de tributos; Emendas Constitucionais. Lei Complementar nº 001/1993 
– Código Tributário do Município de Jaraguá do Sul (e alterações). Lei Complementar nº 35/2003 – Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (e alterações). Lei nº 5172/1966 – Código Tributário Nacional. Lei 
Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão 
Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais con-
temporâneos. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra 
a Administração Pública. Lei de Improbidade Administrativa. Fiscalização de tributos: organização de pro-
cessos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, 
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arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, 
escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Po-
der de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato adminis-
trativo. Documentos e livros fiscais. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observa-
ção: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
Médico Clínico Geral (20 e 40 horas) 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: 
hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças 
venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças 
pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, 
duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; 
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infec-
ção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, 
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cere-
bral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças 
psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, 
esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, der-
matozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, pla-
quetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: 
doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, esquistossomose man-
sônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças 
do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, 
dermatite atópica, anafilaxia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Cardiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Cardiologia Pediátrica; Mé-
todos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção 
e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúr-
gico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência 
cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial co-
ronariana; Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do 
pericárdio; Doenças da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovas-
cular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Ginecologista/Obstetrícia 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
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cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e 
suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e 
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da 
Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamató-
rias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. En-
docrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. 
Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal. 
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpreta-
ção de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos 
de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Otorrinolaringologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia, fisiologia e semi-
ologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia 
dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações con-
gênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de 
cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do 
ouvido externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. 
Doenças agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidec-
tomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringolo-
gia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A consulta pediátrica. Ava-
liação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. 
Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Es-
tado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. 
Anemias. Afecções agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho genito- urinário. Infec-
ções do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, 
nariz e garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo 
- inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios 
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter 
Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre 
reumática. Doença do refluxo gastro-esofageano. Reanimação cardiorrespiratório. Emergência hiperten-
sivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi-afogamento. Atendimento inicial à criança 
politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções 
básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Psiquiatra 
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Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação do desenvolvi-
mento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo 
de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvol-
vimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatiza-
ção. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes 
psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psico-
ativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: 
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiqui-
atria Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Reumatologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Epidemiologia das doenças 
reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, fisiológica e fisiopatológica 
do sistema imunológico. Artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas sistêmicas. Doenças 
metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Doenças reumatológicas associadas a outros 
aparelhos e sistemas. Doenças da coluna vertebral. Osteogênese imperfeita. Artrite reumatóide infantil. 
Lupus eritematoso sistêmico na infância. Tumores cartilaginosos benignos e malignos. Raquitismo. Cri-
ança com dores nas pernas. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas a genética e desenvol-
vimento. Farmacologia das drogas anti-reumáticas. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do 
cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publica-
dos até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Veterinário 
Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, den-
gue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tubercu-
lose e criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de sane-
amento, tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, 
drenagem de águas pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias; Boas práticas de 
fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas 
práticas de produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e deri-
vados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação 
do Método HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Con-
trole-APPCC em indústrias de produtos de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, porta-
rias, regulamentos, resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem animal: impor-
tância, controle e legislação. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Museólogo 
Fundamentos teóricos da museologia: história dos museus e da museologia, teoria museológica, a semi-
ologia aplicada ao museu, colecionismo e novas formas de musealização, funções científicas, educativas 
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e sociais, as interfaces da museologia com as demais ciências, bases legais e éticas da profissão. Docu-
mentação: aquisição, registro, classificação, indexação e inventário de acervo, pesquisa de identificação 
e contextualização, sistemas de recuperação de informações, tecnologias da informação aplicadas aos 
museus. Conservação: guarda, acondicionamento e transporte, estudo de materiais, condições ambien-
tais, conservação preventiva, operações de intervenção, Comunicação: a linguagem dos objetos e sua 
decodificação, comunicação visual e exposições. Recursos cenográficos, da fruição contemplativa à ar-
gumentativa (observação, apreciação, participação, interação), ação educativa e ação cultural, Monitoria: 
projetos editoriais (as publicações no museu), redes e sistemas museológicos, gestão de programas e 
serviços em museus, planejamento, organização, execução, controle, avaliação gestão de recursos hu-
manos, financeiros, físicos, de produção e materiais. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do 
cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publica-
dos até a data de publicação do Edital.] 
 
Nutricionista 
Nutrientes (definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, cotas recomendadas e 
fontes alimentares). Fibras alimentares e água. Administração de Serviços de Alimentação (Aspectos físi-
cos na Unidade de Alimentação e Nutrição, controle de matérias-primas, higiene de alimentos, manipula-
dores e ambiental, planejamento e elaboração de cardápios, prevenção de surtos de toxinfecções alimen-
tares). Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção, preparo, perdas decorrentes. Microbiologia 
dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. 
Química dos Alimentos: Consequências biológicas da oxidação de lipídeos, Antioxidantes, Conservantes 
Químicos usados em Alimentos. Avaliação Clínico-Nutricional (história clínica, parâmetros antropométri-
cos, clínicos, bioquímicos e imunológicos para adultos, diagnóstico nutricional. Fisiopatologia e Dietotera-
pia na síndrome metabólica, doenças renais, doenças do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, pan-
creatite, colecistite e câncer. Dietoterapia no pré e pós-operatório. Desnutrição, obesidade, Diabete Melli-
tus, insuficiência renal, doenças do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, dislipidemias, pancreatite, 
colecistite, câncer. Acidente Vascular Cerebral, trauma, sepse, queimado. Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral: prescrição, conhecimento sobre a absorção e carência de nutrientes, vias de acesso, tipos de 
dieta enteral e parenteral, Resolução RDC 63/2011 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para 
os Serviços de Saúde. Programa nacional de alimentação escolar. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles pos-
teriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Pedagogo 
Constituição Federal de 1988: direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto 
(artigos 205 ao 214). Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano 
Nacional de Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Federal nº 10.741/2003 – 
Estatuto do Idoso. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. A relação educação e sociedade: 
dimensões: filosófica, sociocultural e pedagógica. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógi-
cas. Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas 
e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. O papel político pedagógico e a organicidade do 
ensinar, aprender e pesquisar. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a 
interação grupal no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemá-
ticas, capacitação de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de crité-
rios na distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do co-
nhecimento. O processo de ensino-aprendizagem. Relação professor-aluno. Bases psicológicas da apren-
dizagem. Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; mé-
todos e técnicas e a multimídia educativa e a avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho 
entre a teoria e a prática. Dificuldades acentuadas de aprendizagem, Língua brasileira de sinais. Braille. 
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. A intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e do adulto na sociedade con-
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temporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. A documentação pedagógica (pla-
nejamento, registro, avaliação). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Psicólogo 
Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Psicologia: conceituação; principais 
correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação, aprendizagem, comunicação, liderança. O Psi-
cólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo e a saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo 
e as instituições sociais e as organizações. Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos 
biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desen-
volvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de perso-
nalidade de forma geral. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; 
psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos 
e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; ela-
boração de laudos psicológicos; orientação educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: 
o comportamento humano nas organizações; a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psi-
cológico; conceitos básicos em treinamento de pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: 
formas de atendimento grupal na organização pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de 
grupos; grupos operativos; orientação familiar; orientação a grupos sobre dependência e codependência 
na adicção. A Ética na prática da psicologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Terapeuta Ocupacional 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Te-
rapia Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habi-
lidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percep-
ção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Risco para Úlcera 
de Pressão, Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, Avaliação de Queimados. 
Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia 
Ocupacional para pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neurodegenerativas, lesão de medula 
espinhal, Queimados Ortopédicos, Cardiopulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de 
Terapia Ocupacional para Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adapta-
ções. Terminologia Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos deletérios da imobilidade. Conhe-
cimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Certame: 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul – Edital 002/2019 

Nome do Candidato: 
 

Nº de Inscrição: 
 

Cargo: 
 

CPF: 
 

Documento de Identidade: 
 

Fone para Contato: 
 

O candidato acima especificado vem por meio deste, requerer junto à Comissão Organizadora do processo 
acima indicado a seguinte providência: 

(   ) Concorrer às Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD). 

Tipo da Deficiência:  

(   ) Física  (   ) Auditiva  (   ) Visual  (   ) Mental  (   ) Múltipla 

 

Código CID:   

Justificativa: (Descreva a forma de apresentação da deficiência, como paraplegia, monoplegia, perda auditiva 
(por ouvido em decibéis), acuidade visual (por olho em valores), etc. demonstrando de forma clara em qual 
das deficiências listadas nos incisos I a V, do art. 4º do Decreto Federal 3298/1999 a sua deficiência se 
enquadra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nestes termos. Pede deferimento. 
 
 
______________, ___ de __________ de ______.                   _____________________________________ 
                         Local e Data                                                                    Assinatura do Candidato 
 

Parecer da Comissão Organizadora: (   ) Deferido        (   ) Indeferido 

Comentários:_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

__________________________ 
Data e Assinatura 

 

  

Anexo 04 

Requerimento para Concorrer às Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiência 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Preencha completamente os campos com seus dados pessoais e formas de contato. 

Identifique sua deficiência: informe o código CID constante de seu Laudo Médico, e descreva de forma 
breve, porém clara, a forma de apresentação da deficiência, como paraplegia, monoplegia, perda 
auditiva (por ouvido em decibéis), acuidade visual (por olho em valores), etc. demonstrando de forma 
clara em qual das deficiências listadas nos incisos I a V, do art. 4º do Decreto Federal 3298/1999 
(transcrito abaixo) a sua deficiência se enquadra: 

“ Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

 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, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;  

 II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 III - Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 

 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 dos recursos da comunidade; 
 e) saúde e segurança; 
 f) habilidades acadêmicas; 
 g) lazer; e 
 h) trabalho;  

 V - Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” 

Por exemplo, se a deficiência é visual cujo código CID é “H54.2 - Visão subnormal de ambos os olhos”, 
você deverá especificar o código CID no campo apropriado e no campo Justificativa descrever: Baixa 
Visão – acuidade visual do olho direito 20/100 ou 0,2 e acuidade visual do olho esquerdo 20/80 ou 
0,25. 

ANEXE AO REQUERIMENTO O LAUDO MÉDICO EM VIA ORIGINAL OU AUTENTICADA. 

É fundamental que o Laudo Médico tenha sido emitido a menos de 6 (seis) meses da data de 
publicação do edital, seja legível, contenha o Código CID, a descrição do grau da deficiência como os 
demonstrados acima (OD 20/100 e OE 20/80), e o CRM do médico responsável. 

PROTOCOLE ESTE REQUERIMENTO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO EDITAL. 

Caso devido a sua deficiência, necessite de alguma preparação especial para realizar a prova, tais 
como: acessibilidade da sala e sanitários, prova ampliada, fiscal ledor, intérprete de LIBRAS, utilização 
de aparelho auditivo ou lupa, etc. Realize a comunicação desta necessidade na forma prevista no 
Edital. 


