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EDITAL N. 03/2010 
 
 

 
ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, VISANDO A CONTRATAÇÃO EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
NUTRICIONISTA, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 
AGENTE DE INFORMÁTICA, MOTORISTAS, 
AGENTE DE CONTRUÇAO E MANUTENÇÃO E 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, Estado de Santa 
Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
82.777.236/0001-01, com sede na Rua Madre Maria Theodora, 264, Centro, neste 
ato representado pelo Senhor ANTONINHO ROSSI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, observadas as disposições do art. 37, IX, da Constituição 
Federal, c/c a Lei Complementar n, 082/2007, e demais legislação de regência, 
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento de todos os interessados, que se 
encontram abertas, no período de 16; 17; 20 e 21 de Dezembro 2010, as inscrições 
para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO em CARÁTER TEMPORÁRIO e por 
PRAZO DETERMINADO, visando selecionar candidatos para provimento dos cargos 
de PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES 
INICIAIS; EDUCAÇÃO FÍSICA; LÍNGUA PORTUGUESA; MATEMÁTICA; 
HISTÓRIA; GEOGRAFIA; CIÊNCIAS; INGLÊS; ARTES; ENSINO RELIGIOSO; 
NUTRICIONISTA; AUXILIAR DE BIBLIOTECA; AGENTE DE INFORMÁTICA;  
MOTORISTA; AGENTE DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, o 
qual, reger-se-á pelas disposições da legislação aplicável e de acordo com as normas 
estabelecidas no presente Edital. 

 
 

O presente Processo Seletivo Simplificado será regrado por 
este Edital e pelas normas gerais de Direto aplicáveis à matéria, levado a efeito pelo 
Poder Executivo Municipal de Ponte Serrada, organizado por Comissão 
Especialmente designada por ato próprio do Prefeito Municipal, constituída de 
servidores públicos municipais, e operacionalizado e coordenado, em todas as suas 
fases, pela Empresa S & B AUDITORIA E CONSULTORIA PÚBLICAS LTDA, com 
sede jurídica na Rua 7 de Setembro, n. 277 – SALA 05 – Centro – Município de 
Xanxerê – CEP: 89820-000, inscrita no CNPJ sob n. 12.881.757/0001-10. 

 
 

1  -  DO NÚMERO DE VAGAS: 
 
 

1.1. Este Processo Seletivo selecionará candidatos para os cargos adiante 
identificados, através da aferição de conhecimentos, habilidades, capacitação e 
especialização por meio de provas escritas, avaliação de títulos e prova prática para 
os seguintes cargos: 
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 PROVA ESCRITA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
PARA OS CARGOS DE PROFESSORES 
DESCRIÇÃO NÚMERO DE VAGAS 

Educação Infantil 20 
Ensino Fundamental Séries Iniciais 05 
Educação Física 09 
Língua Portuguesa 01 
Matemática 01 
História 01 
Geografia 01 
Ciências 01 
Inglês 01 
Artes 01 
Ensino Religioso 01 

 
PROVA ESCRITA 

  
Nutricionista 01 
Auxiliar de Biblioteca 02 
Agente de Manutenção 01 
Auxiliar de Serviços Gerais 10 

 
PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA 

  
Agente de Informática 02 
Motoristas 03 
 

1.3 – O período de validade deste processo seletivo é 12 (doze) meses, a 
contar da data de homologação do resultado final com a respectiva classificação, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério e no interesse e 
conveniência da Administração. 

 
1.4 – O período de validade e de contratação, conforme estabelecido no 

item anterior, não gera, para a Administração Municipal, a obrigatoriedade de 
aproveitar todos os candidatos classificados, mas seu aproveitamento, obedecida a 
ordem de classificação e presente efetiva necessidade, em cada um dos cargos da 
seleção, por ocorrência de vagas, a qualquer título ou origem, no decorrer do 
período antes estabelecido. 

 
1.5 – Os candidatos admitidos em caráter temporário e por tempo 

determinado, pela classificação neste Processo Seletivo, serão admitidos por tempo 
determinado, sujeitando-se às normas do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, aprovado pela Lei Complementar nº 022/2002, de 20 de Janeiro de 
2002 e, no que couber, às normas do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais – Lei Complementar n. 81/2007, de 07 de 
dezembro de 2007, mais às normas do Plano de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais da Educação, aprovado pela Lei Complementar n. 080/2007, de 07 
de Dezembro de 2007, c/c a Lei Complementar n. 108/2010, de 14 de Setembro 
de 2010 e demais legislações municipais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais. 
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2 - DOS CARGOS E DAS HABILITAÇÕES 
 

 
2.1 – O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de 

candidatos para o preenchimento de cargos de provimento efetivo e também para 
cargos ou funções de caráter temporário (inclusive, para as substituições 
resultantes de licenças e/ou afastamentos legalmente concedidos aos titulares), 
sendo que no primeiro caso a contratação expirar-se-á assim que houver o 
provimento dos cargos por concurso público, ainda no ano de 2011, mais as que 
vagarem ou que forem criadas no decorrer do período de sua validade, podendo 
somente o candidato concorrer a apenas um dos cargos previstos neste Processo 
Seletivo Simplificado. 

 
2.1.1 – Os cargos, a habilitação profissional, a jornada semanal de 

trabalho e o valor dos vencimentos estão relacionados e detalhados no quadro 
seguinte: 

 
CARGOS PÚBLICOS – Profissionais do Magistério Público, 
para atividades de docência na Rede Municipal de Ensino. 

Identificação dos 
Cargos 

Habilitação Mínima para a Posse 
e Exercício dos Cargos 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Inicial – R$ 

PROFESSOR 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 

Graduação em Pedagogia, com 
licenciatura para a docência nas 
séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
Educação Infantil  

Graduação em Pedagogia, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Infantil. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
Letras/Inglês 

Graduação em Letras/Inglês, 
com licenciatura para a docência 
na Educação Básica. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
Educação Física 

Graduação em Educação Física, 
com licenciatura para a docência 
na Educação Básica. 

20,00 
30,00 

 40,00h/s

580,00 
820,00 
1.160,00 

PROFESSOR 
Arte 

Graduação em Arte, ou 
Educação Artística, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Básica. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
Matemática 

Graduação em Matemática, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Básica. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
História 

Graduação em História, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Básica. 

20,00 h/s 580,00 

PROFESSOR 
Geografia 

Graduação em Geografia, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Básica. 

20,00 
h/s 

580,00 

PROFESSOR  
Ciências 

Graduação em Ciências, com 
licenciatura para a docência na 
Educação Básica. 

20,00 
h/s 

580,00 

PROFESSOR Graduação Letras/Português, 20,00 580,00 
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 Língua Portuguesa com licenciatura para a docência 
na Educação Básica. 

h/s 

PROFESSOR 
Ensino Religioso 

Curso Superior de Graduação, 
de Licenciatura Plena, em 
Ensino Religioso ou Cursando 

20,00 
h/s 

580,00 

AUXILIAR DE  
BIBLIOTECA 

Ensino Médio 
44,00 
h/s 

545,70 

NUTRICIONISTA 
Formação em nível superior com 
registro no respectivo órgão da 
classe 

20,00 
h/s 

934,00 

AGENTE DE 
INFORMÁTICA 

2° Grau completo com Diploma 
de Curso Técnico em Informática 
ou cursando  

44,00 
h/s 

934,00 

MOTORISTA 

Alfabetização e habilitação 
mínima prevista no art. 143, c/c 
art. 146, do CTB, conforme o 
caso 

44,00 
h/s 

750,00 

 
AGENTE DE 
MANUTENÇÃO 

 

 
 
Alfabetizado 

 
40,00 
h/s 

630,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Alfabetizado 
40,00 
h/s 

545,70 

 
2.1.1.1 – Os concorrentes aos cargos deste Processo Seletivo, exclusivo 

para Profissionais do Magistério Público Municipal, declararão no Formulário de 
Inscrição o atendimento de habilitação, ou seja, se graduados ou não. 

 
2.1.1.2 – Admitir-se-á a contratação de professores não habilitados, desde 

que comprovem matrícula em curso de graduação, na respectiva área de atuação, 
ou que tenha formação em ensino médio em nível de magistério para os cargos de 
Professor de Educação Infantil e Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e 
a remuneração será a do piso nacional, proporcional as horas de trabalho. 

 
2.1.1.3 – Havendo a inscrição de interessados que declararem não 

possuírem habilitação em graduação, desde que atendam às disposições do item 
anterior, estes formarão relação própria, inclusive para fins de classificação. 

 
2.1.2 – Na escolha de vagas, para o preenchimento das vagas nos cargos 

acima anunciadas, serão observadas as seguintes regras: 
 
2.1.2.1 – Terão preferência, em cada cargo ou habilitação, os Professores 

habilitados ou não habilitado, os quais serão chamados segundo a ordem de 
classificação em cada caso. 

 
2.1.3 – As atribuições dos Profissionais do Magistério Público Municipal 

estão previstas em legislação própria, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, aprovada pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

 
2.2 – Das Vagas Reservadas a Portadores de Necessidades Especiais: 
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2.2.1 – Às pessoas portadoras de necessidades especiais, interessadas em 

participar neste Processo Seletivo, segundo as prerrogativas estabelecidas no art. 
37, VIII, da Constituição Federal e observadas as disposições do art. 35 e seguintes 
da Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004, é assegurado o direito de 
inscrição neste Processo Seletivo, desde que a necessidade especial ou deficiência 
de que são portadoras seja compatível com as atribuições dos cargos objeto desta 
seleção pública. 

 
2.2.2 – O candidato portador de necessidades especiais deverá preencher, 

no Formulário de Inscrição, o campo referente ao tipo de deficiência, devendo, até a 
data prevista para o término das inscrições, entregar o laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da 
necessidade especial. O laudo médico deverá ser entregue na Prefeitura Municipal 
de PONTE SERRADA/SC, sita à Madre Maria Theodora, 164, Centro, ou no local 
estabelecido para a realização das inscrições, conforme consta nos itens “3.6” e 
“3.10.2” do Capítulo III, deste Edital. 

 
2.2.2.1 – Somente serão aceitos atestados médicos, para fins de 

comprovação das necessidades especiais, cuja data de expedição não seja superior 
a 90 (noventa) dias. 

 
2.2.3 – O candidato portador de necessidades especiais poderá concorrer, 

sob sua inteira responsabilidade, fazendo sua opção no Formulário de Inscrição, 
vedada qualquer alteração posterior. 

 
2.2.4 – O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as 

condições dispostas em lei, especialmente na Lei Estadual nº 12.870/2004, 
participará desta seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que concerne ao conteúdo da prova escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
bem como ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 

 
2.2.5 – Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá 

indicar no espaço apropriado, constante do Formulário de Inscrição, as condições 
especiais para realizar as provas, respeitadas as disposições previstas no item 
“2.2.4”, acima. 

 
2.2.6 – O candidato portador de deficiência visual, que solicitar provas e o 

cartão-respostas com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra 
correspondente à fonte 24 (vinte e quatro), cabendo, exclusivamente, ao candidato 
sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-respostas, restando 
indeferida qualquer solicitação de auxílio. 

 
2.2.7 – Havendo portadores de necessidades especiais inscritos, na 

apuração do resultado do Processo Seletivo, estes constarão na listagem geral de 
classificação e também em listagem classificatória separada, exclusivamente a eles 
destinadas, em cada um dos cargos em concurso. 

 
2.2.8 – Na impossibilidade de definição do número de vagas exclusiva 

para portadores de necessidades especiais, aqueles que alcançarem classificação 
acima da nota mínima, serão convocados: 
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2.2.8.1 – Na escolha de vagas, terão preferência, na primeira escolha ou 

na primeira convocação, os inscritos e classificados na condição de portadores de 
necessidades especiais, observada a listagem de professores habilitados e 
professores não habilitados. 

 
2.2.8.2 – Nas demais convocações, no decorrer do prazo de validade do 

Processo Seletivo Público, se ocorrer vacância ou a abertura de novas vagas para os 
cargos em seleção, respeitada a ordem geral de classificação, ou não sendo possível 
esta, convocando-se os classificados na condição de portador de necessidades 
especial, na proporção de, pelo menos, 5% (cinco por cento), em relação aos demais 
classificados. 

 
 

3 - DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das decisões que 
possam ser adotadas pela Comissão de Processo Seletivo do Município de Ponte 
Serrada/SC, inclusive dos requisitos exigidos no momento da posse, nos termos do 
item “9.3” e seus subitens, deste Edital, em relação aos quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

 
3.1.1 – O candidato inscrever-se-á somente para um dos cargos 

estabelecidos no quadro do item “2.1.1”, deste Edital. A ocorrência de inscrição em 
mais de um cargo, implicará no indeferimento das duas inscrições e na eliminação 
sumária do candidato, sem a devolução do valor pago referente à taxa de inscrição. 

 
3.2 – O deferimento da inscrição dar-se-á à vista do correto 

preenchimento do Formulário de Inscrição, da apresentação dos documentos 
exigidos, da assinatura do candidato ou de seu representante e do pagamento da 
taxa de inscrição, cujo valor está estabelecido para cada cargo, nos termos do item 
“3.3”, deste Edital. 

 
3.3 – A título de taxa de inscrição, os concorrentes a todos os cargos 

desta seleção deverão recolher, através de depósito bancário em favor da Prefeitura 
Municipal de Ponte Serrada/SC, no Banco do Brasil, Agência n. 24.791, Conta 
Corrente n. 206953-9, o importe de R$ 30,00 (trinta reais) para quaisquer dos 
cargos de professor, nutricionista e agente de informática; R$ 20,00 (vinte reais) 
para os cargos de motorista, auxiliares de serviços gerais, auxiliar de biblioteca e 
agente de construção e manutenção. O comprovante do depósito bancário deverá 
ser juntado ao Formulário de Inscrição. 

 
3.3.1 – Estará isento do pagamento do valor relativo à inscrição o 

candidato que provar a condição de doador de sangue. A comprovação da qualidade 
de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido 
por entidade coletora oficial ou credenciada. O documento previsto neste item 
deverá descriminar a data e o número em que foi(ram) realizada(s) a(s) doação(ões), 
que não poderá ser inferior a uma vez nos 12 (doze) meses anteriores à data de 
publicação desse Edital. Esta comprovação deverá ser apresentada no ato da 
inscrição, servindo de requerimento de isenção. 
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3.3.1 – Terá a inscrição cancelada o candidato não doador de sangue que 
não fizer comprovar o pagamento da taxa de inscrição. 

 
3.4 – Não será aceita inscrição via postal, fac-símile, condicional ou fora 

do período estabelecido, compreendido entre o dia 16; 17; 20 E 21/12/2010, 
respectivamente. Será cancelada a inscrição em que for verificado, a qualquer 
tempo, o não atendimento a todos os requisitos normatizados neste edital, que 
apresente declarações inverídicas, ou a juntada de documentos falsos, adulterados 
ou inidôneos. 

 
3.5 – As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato e/ou do seu representante legal, podendo ser 
excluído do certame aquele que efetivar a inscrição com dados incorretos ou 
rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente. 

 
3.6 – As inscrições serão realizadas no Município de Ponte Serrada/SC, 

junto à Câmara Municipal de Vereadores, sito à Rua 7 de Setembro, n. 301, Ponte 
Serrada-SC, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, através 
de pessoa designada pela Empresa S & B AUDITORIA E CONSULTORIA 
PÚBLICAS LTDA especialmente contratada para coordenar e operacionalizar a 
aplicação do Processo Seletivo. As inscrições feitas através de representante legal ou 
procurador serão efetuadas mediante a apresentação de procuração pública ou 
particular (simples) e, neste caso, acompanhada dos documentos necessários à 
inscrição em fotocópia autenticada em cartório ou tabelião próprio. 

 
3.7 – Para fins de inscrição neste Processo Seletivo, consideram-se 

documento de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas 
Secretarias de Estado da Segurança Pública, pelos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.) e carteira nacional de habilitação, conforme 
modelo estabelecido no art. 159, do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997). 

 
 
3.8 – Das Vedações em Participar no Processo Seletivo: 
 
3.8.1 – É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de parentes 

consanguíneos ou afins até o terceiro grau inclusive, das pessoas responsáveis pela 
elaboração, aplicação e correção das provas escritas, da apuração da avaliação de 
títulos e da apuração do resultado final e classificação deste Processo Seletivo. 

 
3.8.2 – É vedada a participação de membros da Comissão Especial, 

especialmente constituída e designada para o acompanhamento da execução de 
todas as fases e procedimentos desta seleção pública. 

 
3.9 – Dos Requisitos para Inscrição: 
 
São requisitos para inscrição: 
 
3.9.1 – Ser brasileiro nato, ou naturalizado; 
 
3.9.2 – Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos, provando 

ter votado nos dois turnos, nas últimas eleições, ou ter justificado a ausência. Ou 
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apresentar Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral – 
TSE, que pode ser obtida através da internet, no sítio http://www.tse.gov.br. A 
validade da Certidão de que trata este item fica condicionada à verificação de 
autenticidade, no endereço eletrônico do órgão emitente. 

 
3.9.3 – Preencher o Formulário de Inscrição que obedecerá a forma 

própria constante no ANEXO I deste Edital, fornecido aos interessados que 
comprovem o pagamento do valor da taxa de inscrição. 

 
3.9.4 – Estar em dia com as obrigações militares, para os concorrentes do 

sexo masculino. 
 
 
3.10 – Do Processo de Inscrição: 
 
3.10.1 – A inscrição será feita pessoalmente pelos candidatos ou 

representantes legais, nos termos do item “3.6”. 
 
3.10.2 – Para efetuar a inscrição os interessados e/ou por seu 

representante legal, preencherão Formulário de Inscrição, juntando ao mesmo cópia 
autenticada, ou acompanhada dos originais, dos seguintes documentos: 

 
a) Documento de Identidade (ver item 3.7, deste capítulo). 
 
b) Título de Eleitor e comprovante de votação, ou justificativa, do último 

pleito eleitoral, do primeiro e do segundo turno. Este documento pode ser 
substituído Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
– TSE, extraída em cartório eleitoral ou pela internet, no sítio 
http://www.tse.gov.br. A validade da Certidão de que trata este item fica 
condicionada à verificação de autenticidade, no endereço eletrônico do órgão 
emitente. 

 
c) Certificado de Reservista, ou de Dispensa do Serviço Militar, para os 

candidatos do sexo masculino. 
 
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF, expedido pela Secretaria da Receita  

Federal  do  Brasil.  Caso o  candidato não tenha o cartão próprio do CPF poderá 
apresentar o comprovante de inscrição que pode ser obtido na internet, no sítio 
http://www.receita.fazenda.gov.br. O Número do CPF que consta em outros 
documentos, não se presta para atender esta solicitação. 

 
e) Documentos para a prova de títulos – diplomas, certificados ou 

certidões de participação em cursos de capacitação e atualização profissional, 
relacionados ao cargo em que efetuar a inscrição; ou na área docente diplomas ou 
comprovantes de conclusão de curso de graduação ou especialização, tudo nos 
termos que se detalha no subitem “4.1.25”. Os títulos serão identificados e 
relacionados em formulário próprio, conforme consta do ANEXO II deste Edital. 

 
f) Laudo médico, para os portadores de necessidades especiais, nos 

termos estabelecidos no item “2.2.” e seus subitens. 
g) Comprovante do depósito bancário, nos termos e orientações 

estabelecidas no item “3.3”, deste Edital, substituído por comprovante da condição 
de doador de sangue, nos termos regrados no item “3.3.1”. 
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3.10.3 – A cópia dos documentos listados no item anterior deverá ser 

autenticada em cartório próprio ou acompanhada dos respectivos originais, para 
que seja autenticada pela pessoa responsável pela coordenação do processo de 
inscrição, observadas as disposições finais do item “3.6”, acima. 

 
3.10.4 – Preenchido corretamente o Formulário de Inscrição, juntados 

todos os documentos, minimamente, necessários, inclusive os documentos 
probatórios para a prova de títulos e o comprovante do depósito bancário da taxa de 
inscrição, será emitido ao candidato inscrito o Comprovante de Inscrição, que 
servirá de comprovante para acesso aos locais de provas, além de conter 
orientações minimamente necessárias e informações a serem utilizadas no decorrer 
do processamento deste Processo Seletivo. 

 
3.10.5 – O Formulário de Inscrição e o Comprovante de Inscrição 

guardarão conformidade com o ANEXO I deste Edital. 
 
3.10.6 – Efetuada a inscrição, não haverá a devolução do valor relativo  à  

taxa  de inscrição, exceto, se houver a decisão administrativa de suspensão do 
processo, sua revogação ou cancelamento, ou com a mesma finalidade, houver 
determinação do Poder Judiciário. 

 
3.10.7 – Concluso o processo da inscrição pela entrega do Formulário de 

Inscrição e dos documentos exigidos e entregue ao interessado o Comprovante de 
Inscrição, não poderá o candidato requerer alteração de cargo. 

 
3.10.8 – Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição 

condicional, bem como não será permitida a juntada a posteriori de documentos, 
mesmo que sejam necessários à prova de títulos. 

 
3.10.9 – As inscrições serão deferidas/indeferidas, sob a supervisão da 

Comissão Especial do Processo Seletivo, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após seu 
encerramento e publicadas em Edital afixado no Mural Público da Prefeitura 
Municipal e na Internet através do sítio http://www.ponteserrada.sc.gov.br. 

 
3.10.10 – Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão 

prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação, para recorrer das 
decisões relativas a possíveis indeferimentos de inscrições. 

 
3.10.11 – Os recursos interpostos por candidatos, contestando decisões 

inerentes à homologação das inscrições, deverão ser protocolados junto ao 
Departamento Municipal de Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal de Ponte 
Serrada/SC e, respondidos no prazo de até 2 (dois) dias úteis, conforme tabela 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
Inscrições 16; 17; 20 e 21/12/2010 
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Deferidos/Indeferidos 24/12/2010 
Recursos 27 e 28/12/2010 
Publicação  30/12/2010 
Provas 08/01/2011 
Resultados das Provas 12/01/2011 
Recursos 13; 14 e 17/01/2011 
Resultado Final 18/01/2011 
 

4 - DAS PROVAS 
 
Esta seleção, através deste Processo Seletivo, escolherá e classificará os 

concorrentes, em cada um dos cargos, através de prova escrita, a ser aplicada a 
todos os participantes, c/c a avaliação de títulos para os candidatos a cargos de 
professores e agente de informática, mais prova prática para os cargos de 
motorista que apresentarem documentos comprobatórios. 

 
4.1 – Da prova escrita: 
 
4.1.1 – A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, 

independente do cargo ou de qualquer outra condição. 
 
4.1.2 – A prova escrita será aplicada no dia 08 de janeiro de 2011, das 

09h às 12h horas, nas dependências da Escola Básica Municipal Antônio 
Paglia, sita à Rua Benevenuto Cezar Branco, 123, na cidade de Ponte 
Serrada/SC. 

 
4.1.3 – A prova escrita versará sobre matéria de Língua Portuguesa, 

Matemática, Conhecimentos Gerais – atualidades – e de Conhecimentos Específicos, 
abrangendo questões referentes à área afim, na qual o candidato se inscreveu, 
considerando a habilitação mínima para o exercício do cargo, cujo conteúdo 
programático está, minimamente, estabelecido no ANEXO V deste Edital: 

 
4.1.3.1 – A prova escrita conterá 20 (vinte) questões para os cargos de 

professor e Agente de Informática, mais a avaliação de títulos e perfazendo o 
peso 10 (dez), com condição mínima para passar no presente Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que atingir a nota mínima de 6 (seis) pontos; 

 
Prova Escrita Prova de Títulos 

8 2 
 
4.1.3.2 – Aos candidatos inscritos para o cargo de motorista será 

aplicada prova escrita contendo 20 (vinte) questões, mais a prova prática a ser 
aplicada a fim de verificar seus conhecimentos sobre manutenção preventiva 
veicular, perfazendo peso 10 (dez), com condição mínima para passar no presente 
Processo Seletivo Simplificado o candidato que atingir a nota mínima de 6 (seis) 
pontos. 

 
Prova Escrita Prova Prática 

8 2 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PPOONNTTEE  SSEERRRRAADDAA 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010 

 

 

Rua Madre Maria Theodora, 164, Centro, – Fone (49)3435-0122  www.ponteserrada.sc.gov.br – 89683-000 
PONTE SERRADA – SC. 

XI

4.1.3.3 – Para os demais cargos somente será aplicada uma prova escrita 
contendo 20 (vinte) questões, perfazendo peso 10 (dez), com condição mínima para 
passar no presente Processo Seletivo Simplificado o candidato que atingir a nota 
mínima de 6 (seis) pontos. 

 
4.1.4 – O conteúdo programático mínimo sugerido para a prova escrita  

consta do ANEXO V deste Edital. 
 
4.1.5 – A prova escrita, com duração de 3 (três) horas, será constituída de 

20 (vinte) questões objetivas, sendo que apenas uma das alternativas poderá ser 
assinalada no cartão-respostas como correta. 

 
4.1.6 – As questões da prova escrita serão respondidas em cartão-

respostas fornecido aos candidatos junto com o caderno de prova. Os candidatos 
utilizar-se-ão, para indicar suas respostas, exclusivamente de uma caneta 
esferográfica de escrita na cor azul ou preta. 
 

4.1.7 – Será (ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), 
a(s) questão (ões) que no cartão-respostas, contenha(m): 

 
a) emenda (s) e/ou rasura(s); 
 
b) mais de uma opção de resposta assinalada; 
 
c) em branco, sem nenhuma alternativa assinalada; 
 
d) assinalada (s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, 

ou com escrita em cores que não sejam preta ou azul. 
 
4.1.8 – O cartão-respostas preenchido fora das especificações contidas no 

mesmo ou detalhadas especificamente neste Edital, ou seja, preenchido com a 
identificação nominal do candidato, ou com a marcação das respostas com caneta 
esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta não será corrigido e ao 
candidato será atribuída nota 0 (zero). 

 
4.1.9 – Os candidatos devem comparecer, para a prova escrita, no local 

determinado nos item “4.1.2.”, com a antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos 
da Comprovação de Inscrição, de documento de identidade (aquele informado na 
inscrição) e de, pelo menos, uma caneta esferográfica, de escrita azul ou preta, 
para orientar-se e localizar a sala em que prestará prova e acomodar-se 
adequadamente. 

 
4.1.10 – Para fins de identificação, dos candidatos, serão aceitos 

documentos já descritos no item “3.7.”, deste Edital. 
 
4.1.11 – Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 

realização da prova, documento original de identidade, por motivo de perda ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão 
policial. 

 
4.1.12 – O candidato que não comparecer ao local da prova no horário 

previsto, ou não se identificar, nos termos descritos nos itens anteriores, será 
eliminado do processo deste Processo Seletivo. 
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4.1.13 – Não haverá segunda chamada, estando automaticamente 

desclassificado o candidato que se apresentar no local da prova escrita, sem a 
observância ao horário estabelecido. 

 
4.1.14 – Durante a realização das provas é vedada a consulta à pessoas 

alheias ao processo, ou a outros candidatos, a livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como, a utilização de máquina ou aparelhos de calcular ou de 
outros aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do 
candidato do processo. 

 
4.1.15 – Antes da entrega aos candidatos, do caderno de prova e do 

cartão-respostas, os candidatos depositarão em local apropriado materiais, pastas, 
bolsas, aparelhos de telefone celular, relógios, ou quaisquer outros pertences que 
não lhe sejam necessários no decorrer da prova. A negativa na atenção ao disposto 
neste item importará na eliminação do concorrente. 

 
4.1.16 – Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) se apresentar após o horário estabelecido (9h), não se admitindo 

qualquer tolerância; 
 
b) não tenha assinado a confirmação de presença, após a necessária 

identificação, até o horário estabelecido para o início da prova escrita, ou seja, até 
as 9 horas. 

 
c) não comparecer às provas, qualquer que seja o motivo alegado; 
 
d) não apresentar documento que o identifique; 
 
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento necessário; 
 
f) se ausentar da sala de prova levando o cartão-respostas e/ou o Caderno 

de Provas ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 
 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
 
h) se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas; 
 
i) não devolver integralmente o material recebido; 
 
j) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação 

com outro candidato, bem como utilizando-se de quaisquer recursos não permitidos 
ou que comprovem a licitude do presente Processo Seletivo Simplificado. 

 
k) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico; 
 
l) tratar incorretamente ou agir com descortesia em relação a qualquer 

pessoa envolvida na aplicação das provas; 
 
4.1.17 – O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, 

antes de transcorrido o período de uma hora do seu início. 
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4.1.18 – Não permanecerão, na sala de provas, menos de três candidatos. 
Os últimos três candidatos ao entregar o cartão-respostas e o caderno de provas, 
assinarão a respectiva ata e rubricarão, no verso, todos os cartãos-respostas, dos 
candidatos que prestaram prova na respectiva sala. 

 
4.1.19 – Os cartãos-respostas também serão visados, no verso, pelos 

membros da comissão do Processo Seletivo presentes no encerramento dos 
trabalhos em cada uma das salas de aplicação das provas e pelo(s) fiscal(ais) de 
prova. 

 
4.1.20 – Adotadas todas as providências previstas os cartãos-respostas, 

de cada uma das salas de provas, serão acondicionados em envelope próprio, que 
após serão lacrados recebendo as assinaturas de todos os presentes em cada sala, 
na região do lacre, dos três últimos candidatos a concluírem a prova, pelos 
membros presentes da comissão do Processo Seletivo, pelo(s) fiscal(ais) de prova.  

 
4.1.21. Os envelopes com os cartãos-respostas somente terão o lacre 

rompido, após o julgamento e publicação das decisões de recursos administrativos 
impetrados em face de questões da prova escrita ou dos respectivos gabaritos 
preliminares publicados. 

 
4.1.22 – No dia da realização das provas escritas e práticas, concluso todo 

o processo de aplicação e recolhimento das mesmas e dos cartãos-respostas (estes 
acondicionados em envelope lacrado), lavradas as atas e tomadas outras 
providências necessárias para findar o presente processo, haverá publicação do 
gabarito preliminar de cada uma delas: 

 
a) na parte externa ou hall de entrada da Prefeitura Municipal de Ponte 

Serrada/SC; 
 
b) na parte externa da porta principal de acesso ao edifício da Prefeitura 

Municipal de Ponte Serrada/SC, através de afixação; 
 
c) publicação dos gabaritos preliminares no sítio do Município 

www.ponteserrada.sc.gov.br 
 
4.1.23 – A divulgação dos resultados finais dar-se-á através de edital 

afixado no Mural Público Municipal e na internet, no endereço 
www.ponteserrada.sc.gov.br. A publicação de que trata este item fica condicionada 
á resolução de todos os recursos, eventualmente interpostos em face das provas 
escritas, suas questões e dos gabaritos preliminares publicados. 

 
4.1.24 – Outras disposições relativas às provas escritas: 
 
a) O candidato não portador de necessidades especiais (sem deficiência) 

que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la por 
meio de requerimento protocolado junto ao Município de Ponte Serrada /SC, no 
mínimo 5 (cinco) dias antes da realização da prova, no qual declarará a causa da 
solicitação e informará os recursos especiais necessários à prestação da prova. 

 
b) O atendimento às condições solicitadas, nos termos da alínea anterior, 

ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido. 
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c) A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização 
da prova escrita poderá fazê-lo em sala reservada para tanto, desde que o requeira, 
observando os procedimentos constantes da alínea “a”, deste item, acima, para 
adoção das providências necessárias. Haverá fiscal para acompanhar a candidata 
até o local destinado à amamentação de seu filho, permanecendo com ela, até a 
satisfação alimentar da criança. 

 
d) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da 

candidata. 
 
e) A criança deverá permanecer no ambiente reservado para 

amamentação, acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela candidata). 

 
f) Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata 

lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer 
outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 

 
g) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 

aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 
 
h) Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data 

e horário determinados. 
 
4.1.25. À avaliação de títulos é atribuído o peso “2” (dois) e dela 

participarão todos os concorrentes as vagas de professores e agente de informática,  
desde que tenham apresentado os documentos probatórios à titulação, junto ao 
Formulário de Inscrição e identificados em formulário próprio ANEXO II constante 
deste Edital. Esta avaliação é regrada nos termos dos itens seguintes. 

 
4.1.25.1 – para apuração da prova de títulos serão considerados os 

valores gradativos que constam nos quadros seguintes: 
 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
PROFESSORES HABILITADOS – Com Graduação na área ou habilitação de atuação 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Pós-graduação 0,50 pontos 

2 (dois) Pontos 

Graduação 0,25 pontos 
Magistério 0,25 pontos 
Cursos de 
aperfeiçoamento/atualização/capacitação – 
0,25 pontos a cada 100 horas de curso, não 
podendo ultrapassar o limite de 1 ponto 

1 ponto 

Quando apresentado diploma, certificado ou atestado de conclusão de mais de uma 
especialização, estes (excedentes) não serão considerados para a prova de títulos, nem mesmo 
como capacitação ou atualização profissional. 

 
 
 
 
 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
PROFESSORES NÃO HABILITADOS 
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ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Magistério 0,25 pontos 

2 (dois) Pontos 

Comprovante de matrícula e freqüência 
atualizada 2010 de curso de graduação, 
exclusivamente na habilitação pretendida - 1ᵃ 
a 4ᵃ fase 

0,25 pontos 

Comprovante de matrícula e freqüência 
atualizada 2010 de curso de graduação, 
exclusivamente na habilitação pretendida - 5ᵃ 
a 8ᵃ fase 

0,50 pontos 

Cursos de 
aperfeiçoamento/atualização/capacitação – 
0,25 pontos a cada 100 horas de curso, não 
podendo ultrapassar o limite de 1 ponto 

1 ponto 

 
4.1.26 – A nota máxima da avaliação de títulos, conforme demonstrado 

nos quadros do item anterior, será de 2 (dois) pontos. 
 
4.1.27 – Na apuração da avaliação de títulos, somente serão aceitos 

certificados de cursos de capacitação e/ou atualização, ou equivalentes: 
 
4.1.27.1 – Com data de emissão a partir de 1º de janeiro de 2008. 
 
4.1.27.2 – Serão considerados todos os certificados, somando-se o 

número de horas para a apuração das respectivas notas. 
 
4.1.27.3 – Os diplomas, atestados ou certificados de conclusão de cursos 

de graduação e de especialização deverão ser emitidos por instituições 
universitárias regularmente constituídas e reconhecidas e somente serão 
considerados se neles constar a grade disciplinar, com a correspondente carga 
horária em cada um dos temas curriculares da especialização. 

 
4.1.27.4 – Os certificados ou atestados relativos aos cursos de 

capacitação ou atualização profissional, somente serão considerados se emitidos 
por instituições educacionais reconhecidas e legalmente constituídas e se neles 
constar o conteúdo e a respectiva carga horária por tema relacionado à docência. 

 
4.1.27.5 – Na apuração do tempo de serviço, o mês com fração igual ou 

superior a 15 (quinze) dias, será considerado como se mês completo fosse. 
 
4.1.27.6 – O resultado da Prova de Títulos será publicado juntamente 

com o resultado da Prova Escrita. A publicação ocorrerá por afixação no Mural 
Público do Município de Ponte Serrada/SC e na internet, no sítio 
http://www.ponteserrada.sc.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
5 - DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 
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A nota final e, consequentemente, o resultado deste Processo Seletivo, 

será apurada, para todos os candidatos, pela soma da prova escrita adicionada com 
a nota da avaliação de títulos, para os cargos de professores e a gente de 
informática, e com a nota prática para os cargos de motoristas. 

 
 

6 - DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
 
6.1 – A Nota Final corresponderá à nota da prova escrita somada à nota 

da avaliação de títulos e prática. 
 
6.2 – A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das 

notas finais, em cada um dos cargos do Processo Seletivo. 
 
6.2.1 – Havendo candidatos inscritos na condição de portadores de 

necessidades especiais, estes figurarão em listagem geral e em listagem separada e 
exclusiva aos mesmos, observadas as disposições do item anterior. 

 
6.3 – Ocorrendo empate na nota final, terá preferência para efeito de 

classificação: 
 
6.3.1 – O candidato que tiver maior idade. 
 
6.3.2 – O candidato que apresentar maior número de acertos nas 

questões específicas de cada cargo. 
 
6.3.3 – O candidato que tiver maior número de dependentes. 
 
6.3.4 – O candidato que apresentar maior nota na prova de títulos. 
 
6.4 – Serão inclusos no Edital que publicar o Resultado Final e a 

Classificação em cada um dos cargos deste processo seletivo todos os concorrentes, 
independentemente da nota final que lhe for auferida. 

 
6.5 – Os candidatos classificados poderão ser admitidos no decorrer do 

prazo de validade deste Processo Seletivo, havendo necessidade, interesse e 
conveniência e efetiva necessidade da Administração Municipal e vagas a serem, 
temporariamente, preenchidas, conforme consta no subitem n. 2.1. 

 
6.6 – O Edital com as listagens dos classificados será divulgado, em edital 

próprio, por publicação, através de afixação no Mural Público do Município, e na 
internet, através do sítio www.ponteserrada.sc.gov.br, no prazo máximo de até 10 
(dez) dias úteis após a realização das provas escritas, julgados todos os recursos 
administrativos interpostos em face das questões da prova escrita, dos gabaritos, 
ou da apuração da prova de títulos. 

 
 
 
6.7 – Os candidatos que se sentirem prejudicados com o resultado das 

provas e classificação, terão o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da 
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publicação dos respectivos editais, para interporem recursos à Comissão do 
Processo Seletivo. 

 
6.8 – A publicação dos resultados se fará por área de atuação e por 

habilitação, obedecidas às disposições do item “6.2” e seus subitens deste Edital. 
 
 

7 - DOS RECURSOS 
 

 
Caberá recurso: 
 
7.1 – Do deferimento ou indeferimento da inscrição – o candidato poderá 

apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da publicação 
do Edital com as inscrições homologadas e com as inscrições não homologadas, 
com o pedido protocolado no Departamento Municipal de Recursos Humanos junto 
a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, dirigido à Comissão especialmente 
constituída e designada para a coordenação e acompanhamento deste Processo 
Seletivo. 

 
7.2 – Da realização da prova escrita, suas questões – no prazo máximo de 

2 (dois) dias úteis, da data de disponibilização das mesmas junto ao Departamento 
Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada/SC; 

 
7.3 – Dos gabaritos – no mesmo prazo previsto no item anterior. 
 
7.4 – Do resultado das provas escritas e do resultado da avaliação de 

títulos e da prova prática, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da efetiva publicação dos 
respectivos resultados, junto ao Departamento Municipal de Recuros Humanos da 
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada/SC. 

 
7.5 – Os recursos interpostos em face das provas e dos gabaritos deverão 

ser apresentados por petição à comissão Especial do Processo Seletivo, protocolados 
junto ao Departamento Municipal de Recursos Humanos, que serão processados de  
acordo  com  as normas do Direito Administrativo. Da petição não  deverá  constar 
qualquer elemento ou informação que possa  identificar  o  recorrente,  devendo  
constar  apenas, o cargo a que está concorrendo, além da fundamentação e 
justificativa das razões do recurso. 

 
7.6 – Os recursos interpostos serão imediatamente encaminhados à 

Comissão Especial do Processo Seletivo para análise e manifestação, nos seguintes 
prazos: 

 
a) em até 2 (dois) dias úteis, contados do término do prazo determinado 

para a entrada do pedido. 
 
7.7 – Admitido o recurso, decidir-se-á pela reforma ou manutenção do ato 

recorrido, determinando sua publicação, no prazo previsto no item anterior. 
 
 
 
7.8 – Julgado o pedido de revisão ou o recurso, a decisão ficará à 

disposição do solicitante ou recorrente junto ao Departamento Municipal de 
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Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada na pessoa do 
recorrente, vedada a entrega a terceiros. 

 
7.9 – Se do julgamento dos recursos resultar na alteração do Resultado 

das Provas Escritas, da Avaliação de Títulos ou do Resultado Final e respectiva 
Classificação, será baixado novos editais que da mesma forma terão as mesmas 
publicações respeitando todos os princípios emanados no Direito Administrativo. 

 
7.10 – Os recursos obedecerão, os modelos parte integrante do presente 

Edital e terão efeito suspensivo. 
 
 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO 
 

Findos os trabalhos atribuídos à Comissão Especial do Processo Seletivo, 
publicados todos resultados e a respectiva classificação, transcorrido o prazo para a 
interposição de recursos, julgados e resolvidos os interpostos, o resultado será 
submetido à homologação do Prefeito Municipal, que, após fazê-lo, publicará o 
resultado definitivo através de ato próprio. 

 
 

9 - DO PROVIMENTO DAS VAGAS 
 
 
9.1 – O provimento das vagas dos cargos deste Processo Seletivo 

obedecerá estritamente à ordem de classificação dos concorrentes em cada um dos 
cargos desta seleção de acordo com a convocação realizada pelo Departamento 
Municipal de Recursos Humanos da municipalidade. 

 
9.2. Os candidatos habilitados e classificados de acordo com as normas já 

definidas neste Edital, submetendo-se ao regime jurídico estatutário, nos termos da 
legislação municipal própria, e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 

 
9.3. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao 

candidato o direito à investidura imediata, mas apenas a expectativa de ser 
contratado, segundo as vagas existentes e às necessidades do Poder Executivo 
Municipal, observando a sua exata ordem de classificação. 

 
9.4. O Candidato convocado, que vier assumir a vaga e desistir no 

decorrer do contrato, será considerado desabilitado para todos os efeitos 
compreendidos no presente Processo Seletivo Simplificado. 

 
9.5. O Candidato que vier a ser convocado para assumir a vaga e declinar 

por não aceitá-la, mediante declaração escrita, permanecerá na lista de 
classificados, porém, como último colocado, podendo ser chamado assim que 
chegar novamente na reclassificação.  

 
 
 

10 – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
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10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para, tempestiva, motivada e 

justificadamente, propor a impugnação deste Edital. 
 
10.2. A petição que intencionar a impugnação deste Edital deverá ser 

dirigida ao Prefeito Municipal, através de protocolo junto ao Município de Ponte 
Serrada, até o segundo dia útil que anteceder o término do período destinado às 
inscrições. 

 
10.3 – Na petição deverá constar a(s) razão(ões) da impugnação, 

acompanhada(s) de justificativa(s), sendo imprescindível a fundamentação legal. 
Ausentes estas condições o requerimento não será conhecido. 

 
10.4 – Os pedidos de impugnação serão resolvidos até o último dia do 

período determinado para as inscrições. 
 
10.5 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento das 

instruções e normas aqui estabelecidas sem prejuízos das demais medidas 
administrativas, civil e criminal. 

 
10.6 – Todas as publicações sobre este Processo Seletivo serão efetuadas 

por editais, publicados no Mural Público do Município de Ponte Serrada/SC, e  
através do site www.ponteserrada.sc.gov.br. 

 
10.7 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa 

Catarina, para dirimir quaisquer outras questões inerente a este Processo Seletivo 
Simplificado. 

 
 
Ponte Serrada/SC, em 08 de dezembro de 2010. 

 
 
 
 
 

ANTONINHO ROSSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO Nº ______ 
 

Nome do Candidato: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

FOTO 
3 x 4 

1. Identificação do Candidato: 
Data de Nascimento: ____/____/____  Local: _____________________________ UF_____ 
Documento de Identidade nº ____________________ Órgão Emissor: ________________  
Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Outro: __________________________________ 
CIC/CPF: _________________ Sexo: M (   )  F (   )  Título de Eleitor: _________________  
ZE/UF ______ Endereço: ________________________________________________________ 
Município/UF: ______________________________  Telefones ( ___) __________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 
Grau de Instrução: ______________________________________________________________ 
2. Portadores de Necessidades Especiais: 
(   ) Portador de Necessidades Especiais - juntar atestado médico, com a identificação da 
CID. 
(   ) Necessidades especiais e condições especiais para a realização da prova: 
_____________________ 
 _____________________________________________________ (  ) Solicitação de Caderno de 
Prova e de Cartão-Respostas, com letras ampliadas ou em  (   ) Braile. 
(   ) Doador de sangue. Comprovante expedido por unidade  de  homeopatia oficial ou 
credenciada, que tenha realizado, no mínimo uma doação nos doze meses anteriores à 
publicação do Edital. 
5. Declaração, Data e Assinatura do Candidato: 

Declaro estar ciente das condições deste Processo Seletivo, submetendo-me às mesmas. 

 
 

_____/_____/______    Assinatura (do candidato): ____________________________________ 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA/SC – PROCESSO SELETIVO Nº 
003/2010 – Comprovante de Inscrição nº __________ 

Nome do Candidato: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Doc. de Identidade nº ____________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

 

Foto 
3  x  4 

Para ter acesso ao local das provas o candidato deve portar este cartão, juntamente com 
documento de Identidade. Estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Comparecer no local das provas, até 30 minutos antes de seu início. Utilize, no dia da 
prova, o verso deste, para anotar as alternativas assinaladas, para posterior conferência 
do Gabarito.  ATENÇÃO: todas as publicações (gabaritos e resultados) são publicadas em 
www.ponteserrada.sc.gov.br. As provas escritas ocorrerão no dia 08 de Janeiro de 2011, 
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nas dependências da Escola Municipal Antônio Paglia, na Rua Benevenuto Cezar 
Branco, 123, centro, na cidade de PONTE SERRADA/SC, com início às 9h. Você deve 
comparecer com uma meia hora de antecedência, portando este comprovante, 
documento de identidade e caneta esferográfica, de tinta azul ou preta. Não leve bolsas, 
celular, aparelhos eletrônicos, calculadoras e outros materiais desnecessários à realização 
da prova. 
Inscrição efetuada em ____/____/2010.               ________________________________ 

                                                 Responsável pelo Processo de Inscrição      .                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 
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PARA PROFESSORES HABILITADOS 
 

Nome do Candidato: ____________________________________ Nº Insc. ______  

Cargo/Função: _________________________________________________________ 

 
Títulos – Relacionar todos dos documentos que se prestam para a avaliação de títulos, 
nos termos do item “4.6” e seus subitens do Edital n° 003. 

Identificação Completa do Título CURSOS DE CAPACITAÇÃO, 
ATUALIZAÇÃO ou TREINAMENTO PROFISSIONAL 

Nº Horas 

Presenc
ial 

Não 
Presenc
ial 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Identificação Completa do Título – DIPLOMAS DE ESPECIALIZAÇÕES 
Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. 

 

 

 

COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE PONTE SERRADA/SC. 

 

 

PONTE SERRADA/SC, em ____/____/2010. 
 

________________________________________ 
As. Responsável pela Coord. da fase de 

Inscrições 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato ou procurador 

 
ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 
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PARA PROFESSORES NÃO HABILITADOS 
 

Nome do Candidato: ____________________________________ Nº Insc. ______  

Cargo/Função: _________________________________________________________ 

 
 

Títulos – Relacionar todos dos documentos que se prestam para a avaliação de títulos, 
nos termos do item “4.6” e seus subitens do Edital n° 003. 

Identificação Completa do Título CURSOS DE CAPACITAÇÃO, 
ATUALIZAÇÃO ou TREINAMENTO PROFISSIONAL 

Nº Horas 

Presencial 
Não 

Presencial

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

COMPROVANTE DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO DE GRADUAÇÃO, 
CORRESPONDENTE À HABILITAÇÃO PRETENDIDA 

 

 

 

COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE PONTE SERRADA/SC. 

 

 

PONTE SERRADA/SC, em ____/____/2010. 
 

________________________________________ 
As. Responsável pela Coord. da fase de 

Inscrições 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato ou procurador 

 
ANEXO IV 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
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Identificação dos Cargos 

Descrição das Atribuições, segundo as legislações 
municipais vigentes 

Lei Complementar n. 80/2007, de 07 de dezembro de 
2007, c/c as alterações da Lei Complementar n. 
108/2010, de 14 de Setembro de 2010 – Lei 

Complementar n. 81/2007. 

Professor – Séries 
Iniciais do Ensino 
fundamental. 

 
Professor – Educação 

Infantil. 
 

Professor – 
Letras/Inglês. 

 
Professor – Educação 

Física 
 

Professor – Arte 
 

Professor – Língua 
Portuguesa. 

 
Professor – Matemática. 

 
Professor – História. 

 
Professor – Geografia. 

 
Professor – Ciências. 

 
Professor – Inglês. 

 
Professor – Ensino 

Religioso 
 

1. Docência na Educação Básica, incluindo: 

1.1. Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
Escola e do projeto político-pedagógico do Sistema; 

 

1.2. Elaborar e cumpri o plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da Escola e o projeto político-
pedagógico do Sistema; 

 

1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 

1.4.Estabelecer e implementar, com os demais agentes 
da Escola, estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; 

 

1.5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

 

1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento profissional; 

 

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

 

1.8. Desincumbir-se das demais tarefas e atividades 
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da 
escola e do Sistema e ao processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutricionista 

1.1. Execução de serviços segundo a especialidade 
profissional, especialmente na elaboração dos cardápios 
e na supervisão em sua preparação junto às escolas 
municipais; 

1.2. Elaboração de cardápios para eventos públicos 
promovidos e organizados pela Administração Municipal; 

 

1.3. Atuar interagindo com os demais profissionais da 
saúde, especialmente para orientação às pessoas de 
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Superior Completo forma individual ou em grupo, sobre as características, 
propriedades nutritivas, vitamínicas e protéicas dos 
alimentos e sobre a educação e hábitos alimentares, 
além de outras atividades pertinentes à especialidade 
profissional. 

Auxiliar de Biblioteca 
Ensino Médio 

 

1.1. Executar serviços de controle bibliográfico e de 
ordenamento, disposição e guarda do acervo 
bibliográfico; 

 

1.2. Atender estudantes, professores e outros munícipes, 
que buscam em bibliotecas municipais obras literárias 
ou técnicas; 

 

1.3. Controlar a saída e o retorno de livros e solicitar a 
devolução quando expirado do prazo; 

 

1.4. Auxiliar a clientela na pesquisa literária ou 
científica, no acervo das bibliotecas municipais; 

 

1.5. Cooperar na execução de outros serviços e 
atividades, conforme se apresentar a demanda, 
especialmente nas atividades educacionais e de auxílio 
aos professores da rede municipal de ensino, sugerir e 
organizar programas e atividades de incentivos à leitura; 

 

1.6. Auxiliar na limpeza e na manutenção da ordem, 
inclusive na manutenção do mobiliário das bibliotecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Executar serviços e atividades relacionadas à 
informatização das atividades administrativas, 
contábeis, financeiras, tributárias e operacionais do 
Governo Municipal; 

1.2. Promover a manutenção e dar condições de 
operacionalização de componentes de hardware; 

 

1.3. Orientar os agentes públicos na utilização de 
sistemas operacionais e para se dar eficiência as 
ferramentas disponíveis; 

 

1.4. Promover treinamentos; 

 

1.5. Incentivar a utilização das ferramentas e dos 
softwares disponíveis; 
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Agente de Informática 
2° Grau completo com 

Diploma de Curso 
Técnico em 

Informática ou cursando 

1.6. Proceder às análises das condições operacionais dos 
equipamentos, sistemas, redes e outros; 

 

1.7. Elaborar planos de expansão da informatização e 
para a utilização da tecnologia da informação disponível; 

 

1.8. Sugerir a aquisição de equipamentos e emitir 
parecer sobre os mesmos; 

 

1.9. Assessorar aos dirigentes de órgãos municipais em 
questões de informática e de tecnologia da informação; 

 

1.10. Encaminhar para conserto e manutenção 
especializada e recebê-los quando de seu retorno, para 
aferir os serviços prestados, exercendo outras 
atribuições pertinentes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motoristas 
Alfabetização e 

habilitação mínima 
prevista no art. 143, c/c 

art. 146 do CTB, 
conforme o caso 

1.1. Exercer a direção de automóveis, utilitários, ônibus, 
caminhões e ambulâncias da municipalidade para o 
transporte de materiais, especialmente nos serviços de 
infra-estrutura rodoviária e urbana, transporte de 
pessoas, inclusive em casos de urgência e emergência e 
de transporte escolar; 

 

1.2. Realizar as atividades relativas à prevenção e 
manutenção mecânica e de limpeza do veículo; 

 

1.3. Auxiliar o mecânico, nos serviços de lubrificação, 
engraxamento e de recuperação mecânica; 

 

1.4. Estar disponível para outros serviços na repartição 
sempre que necessário, ou quando o veículo estiver fora 
de operação (inclusive trabalhos braçais); 

 

1.5. Cooperar com os demais agentes em suas funções; 

 

1.6. Executar os serviços de carga e descarga, promover 
a manutenção preventiva dos veículos e de seus 
componentes. 

 
 
 
 
 

1.1. Execução dos serviços de manutenção, reparação e 
reforma predial e na execução de obras e serviços em 
prédios e logradouros públicos; 
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Agente de Manutenção 
Alfabetizado 

1.2. Execução de obras, de menor porte, como bueiros, 
sarjetas e outras formas de esgotamento de águas 
pluviais ou de pequenos córregos e vertentes, 
especialmente junto às estradas municipais; 

 

1.3. Manutenção e recuperação de pontes, pontilhões e 
bueiros, bem como a sua construção, quando de menor 
complexidade, segundo for determinado pelo órgão 
municipal competente; 

 

1.4. Executar outros serviços pertinentes à especialidade 
de pedreiro e carpinteiro, notadamente diante a 
necessidade de reformas e melhorias em prédios 
públicos e municipais; 

 

1.5. Estar sempre disponível para trabalhos externos e 
para auxiliar outras atividades e serviços do órgão, 
inclusive para a preparação e montagem de estruturas 
para eventos públicos, como festivais, feiras, exposições 
e outros, além dos serviços elementares em instalações 
elétricas e hidrossainitárias. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Alfabetizado 

1.1. Executar serviços gerais de limpeza e de 
manutenção de edificações, logradouros públicos, 
rodovias, máquinas e equipamentos; 

1.2. Serviços de auxílio aos operadores de máquinas nas 
rodovias e logradouros públicos; 

 

1.3. Auxiliar em obras de execução  direta pela 
Administração; 

 

1.4. Executar, sob coordenação superior, serviços de 
limpeza, manutenção e recuperação de praças, parques 
e jardins, inclusive serviços de semeadura, plantio, poda 
e outros afins; 

 

1.5. Executar serviços na produção de mudas para 
florestamento e reflorestamento; 

 

1.6. Executar outros serviços, inclusive em 
dependências, ações e eventos esportivos, culturais, 
sociais, comunitários e outros, sempre sob orientação e 
coordenação superior.  

ANEXO V 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO, 
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SUGERIDO PARA AS PROVAS ESCRITAS 
 

1. Cargos do Magistério Público: PROFESSORES  

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, a 
Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, 
palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; classificação e conjugação de 
verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância nominal e 
verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; uso e 
emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e 
vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de 
palavras e expressões; outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa, 
próprias para a formação mínima exigida para o exercício das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
Magistério Público Municipal, PROFESSOR – Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental: Conhecimentos básicos da legislação inerente à educação e ao 
ensino público, conforme consta da Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei 
Orgânica do Município (art. 164 a 168) e da legislação infraconstitucional 
(especialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; norma que dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério 
– FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007; Plano Nacional de 
Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de janeiro de 2001 – em todos os casos 
com as alterações posteriores); conhecimentos inerentes à área de habilitação 
específica, ou seja, em docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental; projeto 
político-pedagógico; sistema de ensino, inclusive da legislação municipal que trata 
do Sistema Municipal de Ensino; sistema de avaliação do rendimento para a 
progressão escolar do educando; conhecimentos relativos à área de atuação 
pedagógica; conhecimentos acerca do envolvimento da escola à comunidade e aos 
pais; profissionalização e valorização do Professor; conhecimentos acerca das 
normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes; outros 
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do conjunto de atribuições do 
cargo; conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no 
ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores 
públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos 
básicos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e dos servidores 
públicos municipais, notadamente nas ações e serviços de manutenção e 
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desenvolvimento da Educação Básica. 
 
Magistério Público Municipal, PROFESSOR – Educação Infantil: Conhecimentos 
básicos da legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta da 
Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei Orgânica do Município (art. 164 a 
168) e da legislação infraconstitucional (especialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
norma que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de 
janeiro de 2001 – em todos os casos com as alterações posteriores); conhecimentos 
inerentes à área de habilitação específica, ou seja, em docência na Educação 
Infantil; projeto político-pedagógico; sistema de ensino, inclusive da legislação 
municipal que trata do Sistema Municipal de Ensino; sistema de avaliação do 
rendimento para a progressão escolar do educando; conhecimentos relativos à área 
de atuação pedagógica; conhecimentos acerca do envolvimento da escola à 
comunidade e aos pais; profissionalização e valorização do Professor; 
conhecimentos acerca das normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e 
adolescentes; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do 
conjunto de atribuições do cargo; conhecimentos sobre regras e relacionamento 
interpessoal e social no ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o 
relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a 
comunidade; conhecimentos básicos do conjunto de atribuições do cargo, do 
serviço público e dos servidores públicos municipais, notadamente nas ações e 
serviços de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica. 
 
Magistério Público Municipal, PROFESSOR – Letras/Inglês: Conhecimentos 
básicos da legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta da 
Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei Orgânica do Município (art. 164 a 
168) e da legislação infraconstitucional (especialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
norma que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de 
janeiro de 2001 – em todos os casos com as alterações posteriores); conhecimentos 
inerentes à área de habilitação específica, ou seja, em Legras e Língua Estrangeira 
INGLÊS; ortografia, normas gramaticais, interpretação de textos, conjugação de 
verbos e outros conhecimentos básicos da Língua Inglesa; projeto político-
pedagógico; sistema de ensino, inclusive da legislação municipal que trata do 
Sistema Municipal de Ensino; sistema de avaliação do rendimento para a 
progressão escolar do educando; conhecimentos relativos à área de atuação 
pedagógica; conhecimentos acerca do envolvimento da escola à comunidade e aos 
pais; profissionalização e valorização do Professor; conhecimentos acerca das 
normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes; outros 
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do conjunto de atribuições do 
cargo; conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no 
ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores 
públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos 
básicos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e dos servidores 
públicos municipais, notadamente nas ações e serviços de manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica. 
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Magistério Público Municipal, PROFESSOR – Educação Física: Conhecimentos 
básicos da legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta da 
Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei Orgânica do Município (art. 164 a 
168) e da legislação infraconstitucional (especialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
norma que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de 
janeiro de 2001 – em todos os casos com as alterações posteriores); conhecimentos 
inerentes à área de habilitação específica, ou seja, em Educação Física, para 
docência na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental; projeto 
político-pedagógico; sistema de ensino, inclusive da legislação municipal que trata 
do Sistema Municipal de Ensino; sistema de avaliação do rendimento para a 
progressão escolar do educando; conhecimentos relativos à área de atuação 
pedagógica; conhecimentos acerca do envolvimento da escola à comunidade e aos 
pais; profissionalização e valorização do Professor; conhecimentos acerca das 
normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes; outros 
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do conjunto de atribuições do 
cargo; conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no 
ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores 
públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos 
básicos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e dos servidores 
públicos municipais, notadamente nas ações e serviços de manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica, notadamente nas ações e serviços de 
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica. 
 
Magistério Público Municipal, PROFESSOR – Arte: Conhecimentos básicos da 
legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta da 
Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei Orgânica do Município (art. 164 a 
168) e da legislação infraconstitucional (especialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
norma que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de 
janeiro de 2001 – em todos os casos com as alterações posteriores); conhecimentos 
inerentes à área de habilitação específica, ou seja, em arte, compreendendo 
minimamente, a história e a evolução da arte, artistas históricos e contemporâneos 
(das mais diversas manifestações artísticas e culturais); conhecimentos acerca da 
história e da evolução e do processo de ensino-aprendisagem da arte musical, da 
arte plástica (pintura e escultura) , da arte cênica e representativa (teatro, cinema, 
novelas), dança, canto e coral, especialmente para transmissão na Educação 
Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental; projeto político-pedagógico; 
sistema de ensino, inclusive da legislação municipal que trata do Sistema 
Municipal de Ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão 
escolar do educando; conhecimentos relativos à área de atuação pedagógica; 
conhecimentos acerca do envolvimento da escola à comunidade e aos pais; 
profissionalização e valorização do Professor; conhecimentos acerca das normas de 
proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes; outros conhecimentos 
básicos inerentes à área de atuação e do conjunto de atribuições do cargo; 
conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de 
trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre 
eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos do conjunto 
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de atribuições do cargo, do serviço público e dos servidores públicos municipais, 
notadamente nas ações e serviços de manutenção e desenvolvimento da Educação 
Básica. 
 
Magistério Público Municipal, PROFESSOR – MATEMÁTICA; HISTÓRIA; 
GEOGRAFIA; CIÊNCIAS; ENSINO RELIGIOSO: Conhecimentos básicos da 
legislação inerente à educação e ao ensino público, conforme consta da 
Constituição Federal (art. 205 a 215), da Lei Orgânica do Município (art. 164 a 
168) e da legislação infraconstitucional (especialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
norma que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007; Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 10 de 
janeiro de 2001 – em todos os casos com as alterações posteriores e de normas e 
programas específicos para Educação, patrocinados pelo Ministério da Educação 
ou pelo órgão municipal de Educação); conhecimentos inerentes à área de 
habilitação específica, ou seja, em docência nas atividades de Educação, projeto 
político-pedagógico; sistema de ensino, inclusive da legislação municipal que trata 
do Sistema Municipal de Ensino; sistema de avaliação do rendimento para a 
avaliação do estudante; conhecimentos relativos à área de atuação pedagógica; 
conhecimentos acerca do envolvimento da escola à comunidade e aos familiares 
dos alunos; profissionalização e valorização do Professor; conhecimentos acerca 
das normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes; outros 
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do conjunto de atribuições do 
cargo; conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no 
ambiente de trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores 
públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos 
básicos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e dos servidores 
públicos municipais, notadamente nas ações e serviços de manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica. 
 
2. Cargo NUTRICIONISTA  

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, a 
Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, 
palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; classificação e conjugação de 
verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância nominal e 
verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; uso e 
emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e 
vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de 
palavras e expressões; outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa, 
próprias para a formação mínima exigida para o exercício das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
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geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, 
Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, 
Excreção, Classificação, Função e Recomendações. Dietoterapia nas diversas 
patologias: cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, 
queimadura, diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica. 
Nutrição em obstetrícia e pediatria. Aleitamento materno e Alimentação 
complementar. Técnica Dietética: conceito, classificação e características; pré – 
preparo e preparo dos alimentos. Administração em Serviços de Alimentação: 
Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; 
Microorganismos Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções. 
Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, 
Químicos e por Microorganismos. Legislação Pertinentes a Alimentos e Serviços de 
Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da Qualidade. Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, 
anemia e hipovitaminose A. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN) – conceito, avaliação e diagnóstico nutricional 
nos ciclos de vida, distúrbios nutricionais. Promoção da Alimentação Saudável.  
 
3. Cargo AUXILIAR DE BIBLIOTECA  

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, a 
Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, 
palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; classificação e conjugação de 
verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância nominal e 
verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; uso e 
emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e 
vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de 
palavras e expressões; outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa, 
próprias para a formação mínima exigida para o exercício das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 
4. Cargo AGENTE DE INFORMÁTICA  

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, a 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PPOONNTTEE  SSEERRRRAADDAA 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010 

 

 

Rua Madre Maria Theodora, 164, Centro, – Fone (49)3435-0122  www.ponteserrada.sc.gov.br – 89683-000 
PONTE SERRADA – SC. 

XXXIII

Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, 
palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; classificação e conjugação de 
verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância nominal e 
verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; uso e 
emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e 
vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de 
palavras e expressões; outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa, 
próprias para a formação mínima exigida para o exercício das atribuições do cargo. 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
5. Cargo MOTORISTA  
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código Brasileiro de Trânsito  
 
6. Cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE DE CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO  
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município 
de PONTE SERRADA/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 
do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do 
Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de PONTE SERRADA/SC, 
segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de 
lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 
Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em 
geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, 
segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 

ANEXO VI 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PPOONNTTEE  SSEERRRRAADDAA 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010 
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XXXIV

MODELO DE RECURSO, DA PROVA ESCRITA, SUAS QUESTÕES E GABARITOS  

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA/SC. 

Recurso em Face de Questões da Prova Escrita ou do Gabarito 

(   ) Prova escrita (   ) Gabarito 

Cargo: ____________________________________________________________________ 

Nº DA QUESTÃO _____  

Razões que fundamentam e justificam o recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ____ de _________________ de 2010. 

Obs.: para cada questão contraditada da prova escrita apresentar um recurso, nos 
termos deste modelo. Para cada quesito objetivo da prova prática apresentar um 
recurso, nos termos deste modelo. 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PPOONNTTEE  SSEERRRRAADDAA 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010 
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XXXV

MODELO DE RECURSO EM FACE DA HOMOLOGAÇÕES, OU NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DAS INSCRIÇÕES, DO RESULTADO (revisão) DA PROVA ESCRITA, DO RESULTADO 

DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, 
DO RESULTADO FINAL OU DA CLASSIFICAÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2010 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA/SC. 
Recurso em Face do Resultado da Homologação ou não Homologação das Inscrições, 

do Resultado da Prova Escrita (Revisão), do Resultado da Avaliação de Títulos, 
do Resultado Final, ou da classificação 

RECURSO EM FACE 
(   ) da Homologação ou não Homologação das 

Inscrições 
(   ) do Resultado da Prova Escrita 

(Revisão) 
(   ) do Resultado da Avaliação 

de Títulos 
(   ) do Resultado Final (   ) da Classificação 

Identificação do Candidato: 

Nome: ______________________________________________ Inscrição Nº: _____ 

Cargo: ____________________________________________________________________ 

 
Razões que fundamentam e justificam o recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________, ___ de ______________ de 2010. 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Recorrente 

 


