ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM/SC

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

O MUNICÍPIO DE IBIAM/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.745/0001-74, localizado na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20, Centro, neste ato representado por
seu Prefeito, Sr. JOARES TREVISOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e em
conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal/1988, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº
0255/2004 (Estatuto do Servidor Público) e alterações posteriores, Lei Municipal nº 044/1997 e alterações
posteriores, Lei Complementar nº 036/2014, Lei Complementar nº 042/2018, torna público que realizará
CONCURSO PÚBLICO destinado a prover vagas aos cargos do quadro permanente de pessoal do poder
executivo municipal, em consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital e
demais normas atinentes, tudo sob a coordenação técnico-administrativa da empresa Agência Tubazul Eireli.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O CONCURSO PÚBLICO é regido por este Edital e pelas normas de Direito aplicáveis. Supervisionado
por comissão designada pelo Prefeito Municipal, pela Portaria n.º 133/2022, essa constituída de servidores
públicos municipais, e executada, pela empresa contratada para esse certame.
1.2. A seleção para os Cargos deste Concurso Público, conforme se estabelece neste Edital, compreenderá
avaliação de conhecimentos através de aplicação de prova objetiva, de acordo com as peculiaridades, e
especificidades de cada cargo. Dada da seguinte forma:
a) Prova Objetiva: De caráter classificatório e eliminatório, obrigatória para todos os cargos.
b) Prova prática: De caráter classificatório, obrigatória para os cargos de: Motorista e Operador de
Máquinas.
1.2.1. A avaliação da prova prática, será executada com os seguintes veículos e equipamentos, conforme os
cargos a seguir:
a) Cargo de Motorista: Caminhão Basculante.
b) Cargo de Operador de Máquinas: Moto niveladora - Patrola.
1.3. O período de validade estabelecido para este Concurso Público gera, para a Administração Municipal, a
obrigatoriedade, em caso de necessidade de contratação futura, de aproveitar todos os candidatos aprovados
nas vagas ora existentes neste edital, bem como os demais candidatos que alcançarem a nota mínima exigida
neste concurso, dependendo da efetiva necessidade da Administração, desde que a mesma seja justificável.
1.4. O Concurso Público, para todos os efeitos, tem validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação
da homologação do resultado final com a respectiva classificação, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da Administração Municipal.
1.5. O presente edital e demais publicações, avisos ou comunicados relacionados ao Concurso Público serão
publicados nos sites https://www.ibiam.sc.gov.br// e https://portal.agenciatubazul.com.br/
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CAPÍTULO II
DOS CARGOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES
2.1. O candidato poderá concorrer em apenas um dos cargos oferecidos neste Concurso Público.
2.1.1. O candidato QUE realizou a inscrição e PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo
pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada, fazer uma nova
inscrição e REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A NOVA INSCRIÇÃO.
2.1.2. O candidato QUE realizou a inscrição e NÃO PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo
pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada e fazer uma nova
inscrição.
2.1.3. Os cargos, as vagas, habilitação profissional, a jornada semanal de trabalho e o valor do vencimento
inicial estão relacionados e detalhados nos quadros:
I – Regime Estatutário:
ITEM

01
02
03
04
05
06
07

08

09

CARGO

ESCOLARIDADE

VAGAS Vencimento
R$

Motorista

Alfabetizado e habilitação para a
função
Operador de Máquinas
Alfabetizado e experiência específica
para a área de atuação
Agente de Serviços Gerais Alfabetizado
Agente Administrativo
Portador
de
certificado
de
conclusão do Ensino Médio
Enfermeiro
Ensino superior específico e registro
nos órgãos competentes
Médico
Ensino superior específico e registro
nos órgãos competentes
Médico Ginecologista
Ensino
superior
específico,
especialização em Ginecologia e
registro nos órgãos competentes
Médico Pediatra
Ensino
superior
específico,
especialização em Pediatria e
registro nos órgãos competentes
Psicólogo
Ensino superior específico e registro
nos órgãos competentes

01 + CR

1.842,69

Carga
Horária
semanal
40 h

01 + CR

2.456,93

40 h

03 + CR
02 + CR

1.505,96
3.066,00

40 h
40 h

01 + CR

5.523,04

40 h

01 + CR

26.263,29

40 h

01 + CR

6.051,58

08 h

01 + CR

6.051,58

08 h

01 + CR

3.160,34

20 h

II – Emprego Público (Regime Celetista)
ITEM

10

CARGO

Auxiliar
(CRAS)

ESCOLARIDADE

Administrativo Certificado de
Ensino Médio

conclusão

VAGAS Vencimento
R$
do

02 + CR

1.370,77

Carga
Horária
semanal
40 h
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2. DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.2.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n. 7.853/1989 e Decreto
n. 3.298/99, serão reservadas vagas aos portadores de necessidades especiais, na proporção de, no mínimo, 5%
(cinco por cento), das vagas, para cada cargo, exclusivamente, para as funções deste Concurso Público, cujas
atribuições sejam compatíveis com a necessidade de que são portadoras.
2.2.2. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá:
a) Assinalar o campo destinado a esta condição no ato da Inscrição;
b) Anexar o Laudo Médico (cópia legível autenticada), com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, assinatura, carimbo e CRM do médico
que emitiu, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição não seja superior a 90
(noventa) dias. Anexar em arquivo PDF no local específico no ato das inscrições.
2.2.3. O candidato PCD (Pessoa com Deficiência), respeitadas as condições dispostas em lei, especialmente na
Lei Estadual n. 12.870/2004, participará do Concurso Público 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.
2.2.4. Na sua inscrição, o candidato inscrito nesta condição, deverá indicar no espaço apropriado, constante da
Ficha de Inscrição, as condições especiais para realizar as provas.
2.2.5. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência terão seus nomes
publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial.
2.2.6. A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional prevista no art. 41 da Lei Estadual n. 12.870/2004,
somente antecederá à posse, se o candidato inscrito na condição de portador de necessidades especiais for
aprovado neste certame.
2.2.6.1. Esta verificação avaliará se a deficiência do candidato, constante do Laudo Médico, é compatível com
as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e se consta dentre aquelas previstas no artigo 4º daquela Lei.
2.2.7. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), após a aprovação seja considerado inapto para o exercício
das atribuições do cargo público, não tomará posse e será convocado o candidato, da mesma condição,
classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação.
2.2.8. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.
2.2.9. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), não estará isento do pagamento da taxa de inscrição, salvo
no caso previsto no item 3.2 do presente Edital.
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CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para o Concurso Público estarão abertas durante o período de 06 de maio de 2022 a 05 de
junho
de
2022,
exclusivamente
via
internet
através
do
endereço
eletrônico
https://portal.agenciatubazul.com.br/
3.1.2. Inscrição com pedido de isenção da taxa de inscrição até 22 de maio de 2022.
3.1.3. Inscrição com pedido de vaga reservada (PCD) até 22 de maio de 2022.
3.1.4. Inscrição com pedido de condição especial para a realização da prova escrita/objetiva até 22 de maio de
2022.
3.1.5. Para inscrever-se via internet o candidato deverá:
a) Acessar o site https://portal.agenciatubazul.com.br/ (Processo Concurso/Seletivo Aberto) e clicar no
link correspondente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ibiam/SC;
b) Ler atentamente o Edital;
c) Criar senha pessoal e posteriormente Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela
internet;
d) Imprimir o comprovante de inscrição e boleto bancário; efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
3.1.6. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento
referente à taxa;
3.1.7. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Capítulo implicará o cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
3.1.8 – Terá a inscrição cancelada o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem
provisão de fundos ou outra irregularidade que impossibilite a respectiva compensação. A inscrição será
confirmada após a verificação da efetiva liquidez da ação de pagamento da taxa.
3.1.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, facsímile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional
ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
3.1.10. Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será permitida a
juntada a posteriori de documentos.
3.1.11. Efetuada a inscrição, não haverá a devolução do valor relativo à taxa de inscrição, em hipótese alguma,
exceto se houver a decisão administrativa de suspensão do processo, sua revogação ou cancelamento.
3.1.12. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo
ser excluído do certame aquele que efetivar a inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
3.1.13. 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 do Concurso Público, ou pela
empresa contratada para a coordenação e operacionalização das fases do Concurso Público, inclusive dos
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requisitos exigidos no momento da posse, nos termos deste Edital, em relação aos quais não poderão alegar
desconhecimento.
3.1.14. A empresa contratada e o Município de Ibiam/SC não se responsabilizarão por solicitação de inscrição
via internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.1.15. A empresa contratada não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus
no computador utilizado pelo candidato.
3.1.16. Os candidatos que necessitarem informações referente ao Concurso Público, poderão encaminhar para
o e-mail de atendimento ao candidato (candidato.tubazul@gmail.com).
3.1.16.1. Serão respondidos aos candidatos as mensagens de e-mail que conter:
a) Informação do Concurso Público (Município);
b) Informação contendo o nome e número de inscrição, caso já realizada.
3.2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.2.1. Ficam isentos do Pagamento da Taxa de Inscrição os candidatos doadores de sangue e de medula
(Redação dada pela Lei 17.457, de 2018 do Estado de Santa Catarina e Lei Estadual nº 10.567, de 07 de
novembro de 1997).
3.2.1.1. Para obtenção do benefício, somente será considerada a doação de sangue e de medula promovida a
órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
3.2.2. O candidato deverá assinalar esta condição de isenção de pagamento da taxa de inscrição através do site
da TUBAZUL acessando a área do candidato no ato da inscrição, da seguinte forma:
a) Preencher a ficha de inscrição via internet, indicando a condição de isenção;
b) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE SANGUE emitido por entidade coletora oficial
ou credenciada, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário da lei, devendo o documento
discriminar o número de doações e suas respectivas datas, as quais não poderão ser inferiores a 3
(três) doações anuais (12 meses), contadas a partir da data anterior a publicação do edital.
c) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE MEDULA, sendo este o comprovante de
inscrição no REDOME – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Cartão REDOME).
3.2.3. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no item (b), somente a doação de sangue
promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.
3.2.4. A comprovação prevista no item (c), dará unicamente pela apresentação do comprovante de inscrição
no REDOME, a contar da data anterior a publicação do edital.
3.2.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido seguirá todas as etapas do
certame da mesma forma que os demais candidatos, estando unicamente isento do pagamento da taxa de
inscrição.
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3.2.6. A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição,
nome do candidato, o cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 23/05/2022, no sítio da empresa
organizadora do certame https://portal.agenciatubazul.com.br/
3.2.7. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido poderão
participar do presente certame, desde que efetuem o pagamento da taxa e sigam todas as demais determinações
deste edital.
3.2.8. O deferimento da inscrição dar-se-á à vista do correto preenchimento da Ficha de Inscrição e do
pagamento da taxa de inscrição, cujo valor está estabelecido para cada cargo nos termos deste Edital.
3.3. Dos valores da taxa de inscrição:
Identificação dos cargos
Cargos de Nível Superior
Cargos de Nível Médio
Cargos de Nível Fundamental
Doador de Sangue/medula

Valor – R$
100,00
70,00
50,00

Valor por extenso
Cem reais
Setenta reais
Cinquenta reais
Isento

3.4 DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
3.4.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas
deverá solicitá-lo, através do Requerimento de Condição Especial de Prova (área do candidato no portal da
organizadora), Sendo:
a) Prova Ampliada (Fonte Arial 16 ou 20): Laudo médico que comprove a situação e exija provas com
ampliação de fonte de impressão, devendo ser optado no preenchimento do requerimento por uma das fontes
disponíveis de impressão: tamanho 16 ou 20.
b) Acessibilidade: Laudo médico que comprove a situação e exija local com fácil acesso para a realização da
prova.
c) Leitura de Prova: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um ledor de prova para
auxílio do candidato.
d) Intérprete de Libras: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um intérprete de libras
para auxílio do candidato.
e) Sala Especial: Laudo médico que comprove a situação e exija a alocação do candidato em uma sala especial
destacada dos demais participantes.
f) Lactante: A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá levar acompanhante maior de 18 anos,
o qual permanecerá em sala reservada para essa finalidade; a candidata que não levar 01 (um) acompanhante
adulto não poderá permanecer com a criança na sala de realização da prova; no momento da amamentação, a
candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável pela criança e sem o material da
prova.
g) Outras Condições: Deve ser especificada no requerimento a condição especial solicitada, devendo ser
apresentado laudo médico que comprove e exija o atendimento especial.
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3.4.1 A solicitação de condições especiais de prova será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de
razoabilidade. Solicitações de condição especial de prova sem documentação comprobatória da situação não
serão atendidas.
3.4.2 O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal de realização da prova.
3.4.3 Não será disponibilizado, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da criança por parte da
executora do Processo Seletivo.
3.5. Das Vedações em Participar no Concurso Público:
3.5.1. É vedada a participação, neste Concurso Público, de parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau
inclusive, de diretores, sócios, representantes ou empregados da empresa contratada para execução operacional
do Concurso Público.
3.5.2. É vedada a participação, neste Concurso Público, de membros da Comissão de Concurso Público,
especialmente constituída e designada para o acompanhamento da execução de todas as fases e procedimentos
deste certame público. Se algum dos membros inscrever-se deve ser providenciada a imediata substituição.
CAPÍTULO IV
DAS PROVAS
4. Este Concurso Público constará de provas escritas/objetivas e prova prática.
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 26 de junho de 2022, das 09h às 12:00h horas, nas dependências
da Centro Educacional Eliziane Titon, Rua Sete de Setembro, 539, Centro, Ibiam/SC.
4.1.3. A prova escrita versará questões referentes à área afim, na qual o candidato se inscreveu, considerando
a habilitação mínima para o exercício do cargo, cujo conteúdo programático está estabelecido no ANEXO III
deste Edital.
4.1.4. A prova escrita/objetiva constará de:
a) Cinco (05) questões de Língua Portuguesa;
b) Cinco (05) questões de Matemática/ Raciocínio Lógico;
c) Cinco (05) questões de Conhecimentos Gerais e atualidades;
d) Dez (15) questões de Conhecimentos Específicos.
4.1.5. A prova escrita, com duração de 03 (três) horas, constituída de 30 (trinta) questões objetivas, do tipo
múltipla escolha, sendo subdivida em 4 (quatro) alternativas, A, B, C, D, de múltipla escolha, sabendo-se que
somente uma poderá ser assinalada no cartão-resposta.
4.1.6. O Caderno da prova identificará, pela impressão original, o cargo ao qual se destina orientações objetivas
aos candidatos, as questões, em ordem numérica crescentes observados as disposições do item “4.1.4”, com
divisão clara e acentuada para cada área da prova.
_______________________________________________________________________________________
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4.1.7. A identificação do candidato, no caderno da prova, far-se-á, exclusivamente, com o nome completo,
número da respectiva inscrição, informado na respectiva inscrição e assinatura.
4.1.8. As questões da prova escrita serão respondidas em cartão-resposta, 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 de tubo transparente.
4.1.9. Será(ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), a(s) questão(ões) que no cartãoresposta, contenha(m):
a)
b)
c)
d)

Emenda(s) e/ou rasura(s);
Mais de uma opção de resposta assinalada;
Em branco, sem nenhuma alternativa assinalada;
Assinalada(s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, ou com escrita em cores que
não sejam preta ou azul. As respostas serão assinaladas, exclusivamente, na forma orientada no próprio
cartão-resposta, consideradas como se erradas as que não atenderem à referida orientação.

4.1.10. O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao COVID-19 que estiverem vigentes
na data da prova, sendo sua inteira responsabilidade acompanhar as publicações dos órgãos oficiais federais,
estaduais e municipais e apresentar-se utilizando máscara, bem como atendendo a todos os protocolos sanitários
vigentes, sob pena de não poder ingressar no local da prova e ser excluído em caráter definitivo do Concurso
Público.
4.1.11. Recomenda-se aos candidatos comparecerem, para a prova escrita/objetiva, no local determinado, com
a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, para orientar-se e localizar a sala em que prestará prova.
4.1.11.1. Os portões serão fechados pontualmente às 08h50min, não sendo permitida a entrada de nenhum
candidato após este horário.
4.1.12. Para fins de identificação dos candidatos, deverão comparecer no dia da prova com documento com
foto, preferencialmente, Carteira de Identidade – RG; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteira de trabalho ou Carteira Nacional de
Habilitação (somente o modelo com foto).
4.1.13. 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 e outro documento com foto.
4.1.14. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto nos itens “4.1.2” e “4.1.11.1”,
ou não se identificar, nos termos descritos acima, será eliminado deste Concurso Público.
4.1.15. Não haverá segunda chamada, estando automaticamente desclassificado o candidato que se apresentar
no local da prova escrita/objetiva, sem a observância ao horário e às condições estabelecidas nos itens
anteriores.
4.1.16. Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um cartão-resposta, que não poderá ser
substituído, em hipótese alguma.
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4.1.17. O cartão-resposta conterá orientações objetivas acerca de seu preenchimento, a ordem crescente das
questões, com as colunas verticais contendo as opções para as respostas e, ainda:
a) Será identificado com o nome do candidato e número de inscrição;
b) as alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em quadrículas próprias, para
cada uma das questões e estas em ordem crescente;
c) o local para a assinatura do candidato;
4.1.18. Durante a realização das provas é vedada a consulta a pessoas alheias ao processo, ou a outros
candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como, a utilização de máquina de calcular ou de outros
aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato do processo.
4.1.18.1. Antes da entrega do caderno de prova e do cartão-resposta, os candidatos deverão depositar em local
apropriado materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros pertences que não lhe
sejam necessários no decorrer da prova, sendo que o não cumprimento do disposto neste item importará na
eliminação do concorrente.
4.1.19. Os telefones celulares, relógios e calculadoras e demais equipamentos e materiais trazidos para o local
da prova devem ser acondicionados em embalagens porta-objetos, fornecidas pela equipe de aplicação da
prova.
4.1.20. O candidato, ao encerrar a prova, e antes de retirar-se da sala entregará ao(s) fiscal(ais), o cartãoresposta e o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
4.1.21. O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrido 1 (uma) hora do seu
início.
4.1.22. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, ou pretexto, portando material
de prova (caderno de prova e/ou cartão-resposta).
4.1.22.1. Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, durante sua realização, somente poderá fazêlo por motivo justificável e se acompanhado de um fiscal.
4.1.23. Permanecerão na sala de provas os (3) três últimos candidatos, os quais assinarão a ata, a(s) lista(s) de
presença daquela sala e rubricarão, no verso, todos os cartões-respostas, dos candidatos que prestaram prova
na respectiva sala.
4.1.23.1. Concluídos os serviços relativos à prova escrita/objetiva, em cada uma das salas, será lavrada ata
circunstanciada, que será subscrita pelos três últimos candidatos, pelo(s) respectivo(s) fiscal (ais) de provas e
pelos membros presentes da Comissão Especial do Concurso Público, devendo constar, dentre outras
informações, as ocorrências durante a aplicação das provas ou referente ao preenchimento dos cartões.
4.1.23.2. Adotadas as providências previstas anteriormente, os cartões-respostas, de cada uma das salas de
provas, serão acondicionados em envelopes próprios, que depois de lacrados, receberão a assinatura, na região
do lacre, dos três últimos candidatos a concluírem a prova, pelos membros presentes da comissão do Concurso
Público, pelo(s) fiscal(ais) de prova e por membro(s) da empresa contratada.
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4.1.23.3. Os envelopes com os cartões-respostas somente terão o lacre rompido, após o julgamento e
publicação das decisões de recursos administrativos impetrados em face de questões da prova escrita/objetiva
ou dos respectivos gabaritos preliminares publicados.
4.2. Distribuição das provas escrita/objetiva, pesos por disciplinas, conforme quadro abaixo:
TABELA 01 - Cargos: Item 03 a 10.
QUANTIDADE
DE QUESTÕES

DISCIPLINA
1. Língua Portuguesa
2. Matemática/Raciocínio Lógico
3. Conhecimentos Gerais/Atualidades
4. Conhecimentos Específicos/Legislação
Sub Totais

05
05
05
15
30

PESO
0,40
0,20
0,20
0,40

TOTAL DE
PONTOS
(max.)
2,00
1,00
1,00
6,00
10,00

TABELA 02 - Cargos: Item 1 e 2.
QUANTIDADE
DE QUESTÕES

DISCIPLINA
1. Língua Portuguesa
2. Matemática/Raciocínio Lógico
3. Conhecimentos Gerais/Atualidades
4. Conhecimentos Específicos/Legislação
Totais (objetiva)

05
05
05
15
30

PESO
0,40
0,20
0,20
0,40

TOTAL DE
PONTOS
(max.)
2,00
1,00
1,00
6,00
10,00

5. Avaliação Prova Prática

10,00
TOTAIS (Objetiva + Prática)

20,00

4.3. Da prova prática:
4.3.1. A prova prática será realizada no dia 26 de junho de 2022, com início às 14h, Garagem da Prefeitura
Municipal de Ibiam/ SC, Rua Lido Tragancin, Ibiam – SC.
4.3.1.1. Na prova prática será avaliado o desempenho dos candidatos nas atividades, nos termos do ANEXO III.

4.3.2. À prova prática será atribuída nota de zero a dez, conforme os critérios estabelecidos no ANEXO III,
deste Edital.
4.3.3. Para cada quesito, nos termos do ANEXO III, deste Edital, será atribuída nota de zero a cem.
4.3.4. A ordem de prestação da prova prática, individualmente, é estabelecida pela ordem crescente do número
de inscrição em cada um dos cargos. Os candidatos aguardam a chamada para a prova prática, em ambiente
adequado e fechado.
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4.3.5. Para a realização da prova prática os candidatos deverão comparecer no local, data e horário,
estabelecidos, munidos de documento de identidade, o mesmo apresentado por ocasião da prova escrita.
4.3.5.1. Os candidatos ao cargo Motorista deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de
acordo com a categoria exigida, para a realização/execução da prova prática.
4.3.5.2. O candidato que não portar consigo a Carteira Nacional de Habilitação conforme a categoria exigida
neste edital, não poderá realizar a prova prática, sendo eliminado do processo seletivo.
4.3.5.4. Os candidatos terão o tempo de 10 (dez) minutos para a execução da prova prática.
4.3.6. Os candidatos assinarão a lista de presença e formulário próprio de avaliação, juntamente com o(s)
fiscal(ais) e o(s) aplicador da prova prática.
4.3.7. Será avaliado individualmente cada um dos candidatos, segundo os critérios estabelecidos no ANEXO
IV, deste Edital.
4.3.8. Os candidatos deverão comparecer no local de aplicação das provas trajado e calçado adequadamente
para a execução das tarefas da prova prática, não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário.
4.3.9. Os veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser usados na prova prática serão
fornecidos pelo Município de Ibiam, no estado em que se encontrarem, devendo serem restituídos nas mesmas
condições que recebidos.
4.3.10. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições
meteorológicas, alterar as datas e locais das provas práticas. Caso ocorra mudança na data da realização da
prova prática será publicado um comunicado aos candidatos.
CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL
5.1. A nota final, serão apurados considerando os seguintes critérios:
5.1. Para os candidatos às vagas dos cargos do Item 03 a 10, corresponderá à nota final da Prova Escrita.
NF=NPE
Sendo:
NF: Nota Final
NPE: Nota Da Prova Escrita
5.2 – Para os candidatos às vagas dos cargos do Item 01 e 02, corresponderam à média aritmética referente à nota
da Prova Escrita e da nota da Prova Prática.

NF= NPE + NPP
________________
2
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Sendo:
NF: Nota Final
NPE: Nota Da Prova Escrita
NPP: Nota da Prova Prática

CAPÍTULO VI
DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
6.1. A Nota Final corresponderá:
6.1.1. Para os candidatos às vagas dos cargos do Item 03 a 10, corresponderá à nota final da Prova Escrita.
Constando na Ata de Classificação Final, somente os candidatos que obtiverem média final igual ou superior
a 5,00 (cinco), na prova objetiva/escrita, nota mínima para aprovação.
6.1.2 – Para os candidatos às vagas dos cargos do Item 01 e 02, corresponderão à média aritmética referente
à nota da Prova Escrita e da nota da Prova Prática. Constando na Ata de Classificação Final, somente os
candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 5,00 (cinco) de acordo com o item 5.2.
6.2. Ocorrendo empate na nota final terão preferência para efeito de classificação (desempate):
6.2.1. O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003). Para aqueles que tenham 60 anos ou mais.
6.2.2. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos
Específicos na prova Escrita/objetiva.
6.2.3. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Língua Portuguesa, na
prova Escrita/objetiva.
6.2.4. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de Matemática/Raciocínio
Lógico, na prova Escrita/objetiva.
6.2.5. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de conhecimentos gerais e
atualidades, na prova Escrita/objetiva.
6.2.6. O candidato com maior idade.
6.2.7. Persistindo o empate será decidido através de sorteio Público, em audiência Pública.
6.3. O Edital com a listagem dos aprovados e classificados será divulgada, em edital próprio, por publicação,
na internet através do sítio https://www.ibiam.sc.gov.br// , https://portal.agenciatubazul.com.br/ e
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/ após a realização das Provas Escritas, julgados todos os recursos
administrativos interpostos em face das questões da prova escrita, dos gabaritos, entre outros.
_______________________________________________________________________________________
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6.4. A divulgação dos resultados, sempre por edital com ampla publicidade, se fará por cargo, sendo que para
os portadores de necessidades especiais, haverá divulgação em quadros distintos, um para a concorrência geral
e outro para os concorrentes na condição de portadores de necessidades especiais.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS
7.1. A interposição dos recursos deverá ocorrer mediante preenchimento do Formulário de Recurso previsto na
área do candidato (site de inscrição), de acordo com o cronograma.
7.2. Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser apresentados em Formulário na área do
candidato, para cada questão recorrida, com fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações
mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre
outros, juntando cópia dos comprovantes.
7.3. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita objetiva, estas
serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.
7.4. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, bem
como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam
contrários ao disposto neste Edital.
7.5. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem como
sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo.
CAPÍTULO VIII
DO CRONOGRAMA
8.1. O Concurso Público seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma ANEXO I.
CAPÍTULO IX
DA HOMOLOGAÇÃO
9.1. Finalizados os trabalhos atribuídos à Empresa contratada para a coordenação e execução de todas as fases
do Concurso Público, publicados todos os resultados e a respectiva classificação, transcorrido o prazo para a
interposição de recursos e julgados, o resultado será submetido à homologação do Prefeito Municipal, que será
publicado
nos
sítios
https://www.ibiam.sc.gov.br//
,
https://portal.agenciatubazul.com.br/
e
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/ .
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CAPÍTULO X
DO PROVIMENTO DAS VAGAS
10.1. A convocação para contratação, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de IbiamSC, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
10.2. O acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este
Concurso Público, divulgados integralmente no endereço eletrônico https://www.ibiam.sc.gov.br//, é de única
e exclusiva responsabilidade do candidato.
10.3. A convocação dos aprovados/classificados, será de acordo com a necessidades, interesse público e
conveniência da Administração Municipal, observado o prazo de validade do Concurso Público.
10.4. O candidato convocado para assumir o cargo, fica sujeito cumprir os seguintes requisitos:
10.5.1. Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da lei;
10.5.2. Gozo dos direitos políticos
10.5.3. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
10.5.4. Quitação com as obrigações militares e eleitorais;
10.5.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
10.5.6. Ter aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo;
10.5.7. Aprovação no presente Concurso Público;
10.6. Para fins de admissão serão exigidos dos candidatos fotocopia dos seguintes documentos:
a) Comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);
b) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais - certidão de quitação eleitoral https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
c) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais - certidão de crimes eleitorais https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
d) Certificado ou diploma de conclusão do curso específico para o cargo;
e) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios;
f) Declaração de bens ou Declaração de Imposto de Renda;
g) Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela
Constituição;
h) Declaração de compatibilidade de horário quando servidor de outro órgão ou estabelecimento
(Declaração do órgão ou estabelecimento);
i) Laudo médico de boa saúde física e mental, a ser realizado por órgão credenciado pela Prefeitura
Municipal;
j) Carteira de Identidade;
k) CPF
e
comprovante
de
situação
cadastral
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp;
l) Título de Eleitor;
m) Carteira de Trabalho;
n) Carteira de habilitação, no mínimo categoria “D”, para o cargo de Motorista e Operador de
Máquinas
_______________________________________________________________________________________
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o) Número do PIS/PASEP (na falta de comprovante OU em caso de NÃO haver registro em CTPS,
TRAZER Extrato da Caixa Econômica Federal /Banco do Brasil, averiguando a existência ou não do
cadastro. Caso a pessoa não possua este nº, o município providenciará a inscrição);
p) Comprovante de Regularidade na Qualificação Cadastral do PIS/PASEP expedido pelo site da
Previdência Social - http://www.esocial.gov.br/QualificaçãoCadastral.aspx. (Caso o comprovante
apresente inconsistências, o candidato deve procurar o órgão competente para regularização e
apresentar documento comprobatório de regularização expedido pelo referido órgão);
q) Certidão de nascimento ou casamento, no caso de separados, divorciados ou desquitados, deverá ser
entregue CERTIDÃO DE CASAMENTO COM A RESPECTIVA AVERBAÇÃO;
r) Certidão de nascimento dos filhos e respectivo CPF – em caso de dependente para fins de Imposto de
Renda e salário família);
s) Carteira de Vacinação para filhos menores de 06 anos;
t) Comprovante de frequência escolar para as crianças de 6 a 14 anos de idade;
u) RG e CPF do Cônjuge – em caso de dependente para fins de Imposto de Renda;
v) Comprovante de residência recente com CEP;
w) Uma foto 3x4;
x) Conta (corrente ou salário) BANCO BRADESCO; e,
y) Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal de Ibiam https://egov.betha.com.br/cdweb/resource.faces?params=Jb5GB3vOD9SZM3ky-BVZgA==
10.6.1 Para efeito da contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo
a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos
documentos que lhe forem exigidos.
10.6.2 Para os cargos de Agente de Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas, será solicitado a
realização do exame de Raio X, para o exame admissional e/ou outro exame que a cargo do Médico do
Trabalho julgar necessário para a promoção e prevenção da saúde do trabalhador.
10.6.3 A contratação somente será efetivada após a apresentação de toda documentação e parecer do
Controlador(a) Interno(a).
10.7. A admissão dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme a legislação vigente no
Município de Ibiam na data da admissão.
10.8. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à
contratação, será exigida unicamente quando convocação.
10.9. A não apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação do
Concurso Público e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação.
CAPÍTULO XI
DAS COMPETÊNCIAS
11.1. À Agência Tubazul, através de seus departamentos, a confecção de editais; recebimento das inscrições;
conferência de documentos; elaboração de questões, aplicação, fiscalização, coordenação, correção e demais
atos pertinentes as provas; analisar e pontuar os títulos; emissão de atas e listagens diversas; recebimento e
apreciação de recursos interpostos; divulgação das informações em site próprio; elaboração de dossiê sobre o
Concurso Público com todos os atos decorrentes de sua aplicação para arquivamento pela contratante; prestação
_______________________________________________________________________________________
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de informações sobre o certame; e atuação em conformidade com este Edital durante todo o processamento do
Concurso Público.
11.2. O Município de Ibiam/SC compete, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Coordenação e de
Fiscalização do Concurso Público, disponibilização de Leis e demais informações; divulgação dos atos
pertinentes ao certame; informação acerca de impugnações contra este Edital; assinatura dos editais e demais
atos; acompanhamento de todas as fases do certame; e atuação em conformidade com este Edital durante todo
o processamento do Concurso Público.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Presente, justificada e fundamentada necessidade, interesse e conveniência da Administração Municipal
e vagas a serem preenchidas, poderá, no prazo de validade deste Concurso Público, serem contratados
candidatos classificados, além do número de vagas estabelecido neste Edital, em obediência restrita à ordem
de classificação.
12.2. Se no decorrer da validade deste Concurso Público, a Administração Municipal lançar novo Concurso
Público para provimento de vagas em cargos contemplados nesta seleção, os classificados neste, terão direito
de preferência sobre os classificados do novo certame.
12.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos apresentados, mesmo que verificadas
a posteriori ou a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação ou da posse, acarretarão na nulidade
da inscrição com todas suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e
criminal.
12.4. O candidato deverá manter o telefone, e-mail e endereço atualizado junto ao Setor de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Ibiam /SC, enquanto perdurar a validade do Concurso Público.
12.5. As publicações sobre o Concurso Público serão efetuadas por editais, publicados nos sites oficias do
Município de Ibiam/SC, bem como no Diário Oficial dos Municípios e através do sítio da empresa
organizadora.
12.6. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos editais, comunicados e demais
publicações referentes a este Concurso Público, através sites oficiais do Município de Ibiam, bem como no
Diário Oficial dos Municípios e através do sítio da empresa organizadora.
12.7. A Administração Municipal de Ibiam/SC e a empresa contratada, não assumem qualquer compromisso
quanto ao transporte, à alimentação e à estadia dos candidatos, quando da realização da prova escrita, ou de
qualquer outro ato decorrente deste Concurso Público.
12.8. Os casos não previstos, em relação a realização deste Concurso Público, em fase administrativa, serão
resolvidos pela Comissão Especial de acompanhamento do Concurso Público, designada para a coordenação
deste certame, em conjunto com a Empresa Contratada.
12.9. Serão adotadas todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente.
12.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará/SC, para dirimir toda e qualquer questão inerente a este
Concurso Público, que não encontre solução na área administrativa.
_______________________________________________________________________________________
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12.11. Anexos deste edital:
a) ANEXO I - Cronograma geral das fases do Concurso Público;
b) ANEXO II - Conteúdo programático sugerido para a realização das provas objetivas;
d) ANEXO III - Formulário de Avaliação da Prova Prática.

Ibiam, 05 de maio de 2022.

JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

09

ATOS
Publicação do edital
Prazo de impugnação do edital
Período de inscrições
Última data para pagamento do boleto bancário
Período de inscrição com isenção, vagas reservadas (PcD) e
solicitação de condição especial para a realização da prova
escrita/objetiva.
Publicação dos candidatos com pedido de isenção da taxa de
inscrição deferidos e indeferidos.
Publicação da homologação preliminar das inscrições, dos
pedidos de condições especiais para realização da prova
escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD).
Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação
das inscrições, indeferimento dos pedidos de condições
especiais e vagas reservadas (PcD).
Publicação da homologação definitiva das inscrições, dos
pedidos de condições especiais para realização da prova
escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD). Após prazo de
recurso.

10

Prova Escrita/Objetiva

11
12

Fechamento dos portões
Divulgação do Gabarito Preliminar e Prova Escrita/Objetiva.
Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/questões da prova
objetiva
Publicação do Gabarito Definitivo e Notas da Prova
Escrita/Objetiva e Classificação Preliminar
Prazo de recursos de Classificação Preliminar
Desempate. Audiência Pública
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

13
14
15
16
17

DATA INICIAL
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022

DATA FINAL

06/05/2022

22/05/2022

09/05/2022
05/06/2022
06/06/2022

23/05/2022
10/06/2022
11/06/2022

13/06/2022

15/06/2022
26/06/2022
Horário de início:
Tempo total: 03h
09h:00min
08:50h
26/06/2022
Até 23h59 min
27/06/2022

28/06/2022
06/07/2022

07/07/2022

07/07/2022
08/07/2022 10:00
08/07/2022
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS
1. NÍVEL ALFABETIZADO
1.1. Língua Portuguesa: Compreensão de textos informativos e argumentativos; Alfabeto; formas comuns de tratamento; plural e
singular; aumentativo e diminutivo; feminino e masculino; ortografia; tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e
exclamativa; substantivo; substantivos coletivos; adjetivos; sinônimos e antônimos; Separação de sílabas; Noções de fonética;
Acentuação gráfica de palavras; estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Gramática em geral.
1.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Tabuada dos números; Números naturais: operações e problemas. Unidades de medida de
tempo, de comprimento, de massa e de capacidade. Sistema monetário brasileiro. Leitura de horas em relógios e de informações em
calendários. Reconhecimento de figuras planas (quadrado, retângulo, triângulo, círculo). Noções de razões, frações, proporções e
porcentagem. Radiciação; Divisibilidades; Regras de três simples e composta; Algarismos romanos; Resolução de problemas simples.
Conteúdos inerentes ao grau de instrução.
1. NÍVEL MÉDIO
1.1. Língua Portuguesa: Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos, significado contextual de palavras e
expressões, fonética, pontuação, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, concordância
nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de
certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura
das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, Gramática em geral.
1.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz quadrada de um
número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e
Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões
Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e
Determinantes; Sistema de Equações Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação; Exponenciação.
2. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: PARA TODOS OS CARGOS
2.1 Conhecimentos Gerais/Atualidades: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos
em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Jaguaruna. Estrutura política e administrativa dos entes
estatais. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Jaguaruna. Ecologia e meio ambiente.
Links sugeridos: Município < https://www.ibian.sc.gov.br/>, < https://www.gov.br/pt-br> Cultura, Artes, História e Esportes;
Empresa, Indústria e Comércio; Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente e Clima.
3. NÍVEL SUPERIOR
3.1. Língua Portuguesa: Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos, significado contextual de palavras e
expressões, fonética, pontuação, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, concordância
nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de
certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura
das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, Gramática em geral.
3.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz quadrada de um
número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e
Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões
Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e
Determinantes; Sistema de Equações Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C
(Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação; Exponenciação.
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4. CONTEÚDO ESPECÍFICO/LEGISLAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO DO CARGO
01 Motorista

02

Operador de Máquinas

03

Agente de Serviços Gerais

04

Agente Administrativo

DESCRIÇÃO
Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas
gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo
faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e
mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e
condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do
condutor Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O
Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais.
Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva:
conceito. Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de
atenção, Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas.
Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. Equipamentos de
segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de
colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento.
Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina,
etanol e diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema
de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação e sistema
de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de
suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros:
conceito, definições e seus meios. Conhecimentos inerentes a função observando-se a
prática do dia-a-dia. Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipio de Ibian.
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica);
sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros;
suspenção: 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);
operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a
90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros,
cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito
Brasileiro, manutenção e reparos no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento,
freios, combustão, eletricidade, controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes.
Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições adversas, segurança, instrumentos e
controle, procedimento de operações, verificações diárias, manutenção periódica, ajustes,
diagnóstico de falhas, engrenagens. Conhecimentos inerentes a função observando-se a
prática do dia-a-dia. Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipio de Ibian.
Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas municipais; limpeza
de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias;
conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras,
vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e
orgânicos para execução das limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos
serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e proteção
individual; conhecimentos de serviços de copa, guarda e estocagem de produtos alimentícios;
formas e procedimentos para servir no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados
ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de
materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes
internos; conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos,
móveis, equipamentos, inclusive de informática; Conhecimentos inerentes a função
observando-se a prática do dia-a-dia. Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do
munícipio de Ibian.
Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros
informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções
de estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas
administrativas e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e
financeira Organismos e autarquias públicas. Noções de Administração Pública. Noções
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05

Enfermeiro

06

Médico

07

Médico Ginecologista

sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Gestão da qualidade: análise de melhoria de
processos. Gerenciamento e gestão de equipes. Elaboração e manutenção de banco de
dados. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade
no atendimento ao público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de
Comunicação. Correspondência empresarial e oficial. Formas de tratamento. Abreviações.
Documentos. Agenda. Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-adia. Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipios de Ibian.
Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre assistência a pacientes; curativos;
vacinação e injeções; administração de medicamentos; esterilização de material de
enfermagem; socorros de urgência; higienização de pacientes; elaboração de relatórios;
legislação e regulamento da profissão. Sistema de informação da atenção básica. Processo
Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose,
Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré‐natal. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde
da Criança e do RN (pré‐termo, termo e pós termo). Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto
e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento de feridas no domicílio.
Atenção da equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária. Administração
das assistências de enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças
infectocontagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde.
Controle da dor no domicílio. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e
assistência de enfermagem em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe
multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Assistência de enfermagem aos pacientes
em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, grastro intestinal,
respiratório, renal, músculo esquelético, neurológico e endócrino. Sistema Único de Saúde:
Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Programa de Controle de Infecção Hospitalar
Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. Estatuto e regime
jurídico dos servidores públicos do munícipio de Ibian.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença
reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica,
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal
aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base,
nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus,
hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas,
macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide
juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno;
neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias
periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico,
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria,
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis,
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma,
estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; escabiose. Atualidades relativas à profissão; Conhecimentos
inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde - NOB-SUS de 1996. Programa de Controle de Infecção Hospitalar Estatuto e
regime jurídico dos servidores públicos do munícipios de Ibian.
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual;
disfunções menstruais; anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento
puberal; climatério; vulvovagites e cervicites; doença inflamatória pélvica aguda e crônica;
Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo em ginecologia; Endometriose;
Distopias genitais; Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama;
patologias benignas e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames
citológicos e diagnósticos da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de
rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama; Esterilidade conjugal;
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08

Médico Pediatra

09

Psicólogo

10

Auxiliar Administrativo (CRAS)

planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação;
Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na
gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais;
aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e
tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; Doenças hipertensivas na gestação;
Pré-eclampsia: diagnóstico, manejo e tratamento; Diabetes mellitus da gestação;
Cardiopatias, Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na
gestação; prevenção da transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto; Assistência
ao parto e uso do partograma; Distócias, Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura
de membranas, Condução; Indicações de analgesia e anestesia intraparto; Indicação de
histerectomias puerperais, Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo;
Prevenção da prematuridade; Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências
obstétricas. Atualidades relativas à profissão; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Conhecimentos
inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. Estatuto e regime jurídico dos
servidores públicos do munícipio de Ibian.
Condições de saúde da criança. Organização da atenção à criança na rede básica de saúde.
Alimentação da criança. Nutrição e seus Desvios. Programa de Imunização. Crescimento e
Desenvolvimento. Desnutrição Protéico-Calórica. Anemias na Infância. Diarréia Aguda e
Crônica na Criança. Cardiopatia na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças do
trato genital-urinário na criança. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. Doenças
Infecto-contagiosas mais freqüentes na criança. Parasitoses intestinais. Dermatoses mais
frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na criança.
Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes na
criança. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança. Doenças Reumáticas. Doenças
Alérgicas na Infância. Cetoacitose Diabética. Acidentes na Infância: Prevenção e Tratamento.
Abordagem da Criança Politraumatizada. Ressuscitação Cardiopulmonar. Mortalidade na
Infância. Distúrbios Metabólicos. Emergências Cirúrgicas na Infância. Conhecimentos
inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde - NOB-SUS de 1996. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Estatuto e
regime jurídico dos servidores públicos do munícipio de Ibian.
Principais fundadores, correntes e abordagens da Psicologia. Teorias e Técnicas
Psicoterápicas. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à Psicologia no contexto da
saúde pública; Desenvolvimento Humano (Infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade). Psicopatologia: Semiologia dos transtornos mentais e Diagnóstico diferencial entre
neurose e psicose; Psicodiagnóstico: Entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame
do estado mental; Teorias e técnicas psicoterápicas; Conceitos e procedimentos básicos de
psicoterapia; Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do
sofrimento psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas.
Clínica e atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência. Clínica e
atenção psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse. Clínica e atenção
psicossocial aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Clínica e atenção
psicossocial voltada à população idosa; Psicologia Social e Comunitária; Psicologia
institucional; Processo educativo na prevenção de patologias; Atuação do Psicólogo na
atenção integral à família; Papel do Psicólogo na equipe interdisciplinar; O Psicólogo na
orientação familiar e como agente multiplicador frente à comunidade. Psicologia Social e
Comunitária (Estigma; Preconceito; Inclusão Social e Escolar; Gênero; Raça; Desigualdades
Sociais; Fracasso Escolar; Violência. O Psicólogo e o trabalho Multidisciplinar e
Interdisciplinar; Psicologia de Grupos; Análise Institucional; Reforma Psiquiátrica; Estatuto da
Criança e do Adolescente; a família brasileira; a importância dos vínculos familiares; a família
substituta: guarda, tutela e adoção). Código de Ética Profissional do Psicólogo. Estatuto da
criança e do Adolescente. Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do diaa-dia. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Estatuto e regime
jurídico dos servidores públicos do munícipios de Ibian.
Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros
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informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções
de estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas
administrativas e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e
financeira Organismos e autarquias públicas. Noções de Administração Pública. Noções
sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Gestão da qualidade: análise de melhoria de
processos. Gerenciamento e gestão de equipes. Elaboração e manutenção de banco de
dados. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade
no atendimento ao público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de
Comunicação. Correspondência empresarial e oficial. Formas de tratamento. Abreviações.
Documentos. Agenda. Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-adia. Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipios de Ibian.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM/SC

ANEXO III
PROVA PRÁTICA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a) Motorista e Operador de Máquinas
ITEM

QUESITOS DE AVALIAÇÃO

PESO
MÁXIMO

01

Verificação das condições mecânicas, elétricas e hidráulicas, da máquina, antes do início da
Operação.

10,00

02

Verificação da existência e funcionamento de equipamentos e acessórios obrigatórios em
Máquinas Rodoviárias ou Agrícolas, e ou veículo inclusive dos equipamentos de proteção
individual.

10,00

03

Conferência dos hodômetros e dos instrumentos de navegação e de controle de pressão,
combustíveis, óleos e temperatura.

10,00

04

Início de operação/Direção – partida e “arranque”.

10,00

05

Observância às regras do Código de Trânsito Brasileiro, na utilização de máquinas agrícolas,
rodoviárias, e veículos em trânsito ou em serviço nas rodovias.

10,00

06

Habilidade para Operação.

10,00

07

Observância às condições de segurança pessoal, de terceiros e da máquina/veículo durante a
operação.

10,00

08

Observância à capacidade operacional e das condições técnicas da máquina/Veículo.

10,00

09

Atendimento com obediência aos serviços solicitados pelo instrutor

10,00

10

Estacionamento

10,00

SOMA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS

100,00

NOTA

NOTA DA PROVA PRÁTICA (soma dos itens/10)
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