
Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2007 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E/OU PROVAS E TÍTULOS, 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a 
abertura e realização de Concurso Público de Provas e/ou Provas 
e Títulos, para provimento de vagas e formação de cadastro 
reserva nos Cargos abaixo especificados, do Quadro de Pessoal, 
o qual se regerá de acordo com as disposições deste Edital, 
Legislação Municipal específica e demais normas atinentes. 

 
 

CAPÍTULO I 

 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público será regido pelo presente Edital, seus anexos, programas e eventuais 
retificações, organizado e executado sob a responsabilidade da Empresa T.D. Consultoria e 
Assessoria Ltda. 
 
1.2. O Prefeito Municipal nomeará Comissão Especial para acompanhamento deste Concurso 
Público, não sendo permitido ao membro possuir grau de parentesco com quaisquer dos 
candidatos inscritos. 
 
1.3. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá o exame de conhecimentos e 
habilidades, mediante provas Objetivas, e/ou Objetivas e Títulos, e/ou Objetivas e Práticas, de 
caráter eliminatório e classificatório, de acordo com as peculiaridades de cada 
cargo/grupo/atividade/nível. 
 
1.4. O Concurso Público se destina a selecionar candidatos para provimento dos cargos conforme 
oferta de vagas e regime jurídico constantes deste Edital, atualmente vagos e dos que vagarem ou 
forem criados dentro do prazo de validade do Concurso, bem como formação de cadastro-reserva. 
 
1.5. A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato sua nomeação, mas apenas a 
expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, na ordem de classificação, ficando a 
nomeação condicionada às disposições pertinentes e à necessidade, interesse e conveniência da 
Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC). 
 
1.6. As características gerais dos cargos, quanto aos deveres, atribuições, lotação e outras 
atinentes às atividades, são as especificadas pela legislação municipal pertinente. 
 
1.7. A nomenclatura do cargo poderá sofrer alteração em virtude de determinação da legislação 
municipal. 
 
1.8. Os cargos, o número de vagas, os respectivos graus de escolaridade exigidos, 
remuneração/vencimento mensal, jornada de trabalho semanal, regime jurídico e requisitos para 
posse, são parte integrante e estão estabelecidos neste Edital. 
 
 



 

CAPÍTULO II 

 
 
2. DOS CARGOS E DO REGIME JURÍDICO 
 
2.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas para os níveis e salários iniciais 
disposto no Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo Municipal, para contratação de acordo 
com a necessidade futura, dentro do prazo de validade descrito no presente Edital. 
 
2.2. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por 
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de 
acordo com o cargo a que pretendem concorrer, especificada a jornada de trabalho, vencimentos 
e regime jurídico, conforme segue: 
 
2.3. Os candidatos aprovados no Concurso, nos quadros abaixo, após sua nomeação, terão suas 
relações de trabalho regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Lei Orgânica do 
Município de São Miguel da Boa Vista, e, para o Magistério, plano de carreira específico, conforme 
segue, nos seguintes cargos: 
 
 

 
GRUPO 01 

SERVIÇOS GERAIS 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 
Nível 001 – Código 01.01 

03 40 448,62 Ensino Fundamental Incompleto 

Vigia 
Nível 002 – Código 01.02 

02 40 493,48 Ensino Fundamental Incompleto 

Merendeira 
Nível 007 – Código 01.07 

01 40 487,12 Ensino Médio Completo 

 

 
GRUPO 02 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Agente Administrativo 
Nível 011 – Código 02.01 

01 40 565,45 Ensino Médio Completo 

Agente de Serviços 
Tributários 
Nível 013 – Código 02.03 

01 40 765,94 Ensino Médio Completo 

 

 
GRUPO 03 

SERVIÇOS OPERACIONAIS 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Motorista de Veículos 
Leves 
Nível 021 – Código 03.01 

03 40 621,33 Ensino Fundamental Incompleto 
Carteira de Habilitação Categoria “D” 

Mestre de Obras 
Nível 022 – Código 03.02 

01 40 678,54 Ensino Fundamental Completo 

Fiscal de Tributos 
Nível 024 – Código 03.04 

01 40 765,94 Ensino Médio Completo 

Operador de Máquinas 01 40 733,17 Ensino Fundamental Incompleto 



Leves 
Nível 025 – Código 03.05 

Carteira de Habilitação Categoria “C” 

Motorista de Veículos 
Pesados e Transporte 
Escolar 
Nível 027 – Código 03.07 

03 40 668,26 Ensino Fundamental Incompleto 
Carteira de Habilitação Categoria “D” 

Operador de Máquinas 
Pesadas 
Nível 028 – Código 03.08 

02 40 796,78 Ensino Fundamental Incompleto 
Carteira de Habilitação Categoria “C” 

Inseminador 
Nível 029 – Código 03.09 

01 24 559,19 Ensino Fundamental Incompleto 

 

 
GRUPO 04 

SERVIÇOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Técnico em 
Administração 
Nível 032 – Código 04.05 

01 40 662,10 Ensino Médio Completo 

Técnico em Enfermagem 
Nível 036 – Código 04.08 

01 40 997,26 Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Saúde Pública 
Nível 037 – Código 04.09 

01 40 616,86 Ensino Médio Completo 

Atendente de Farmácia 
Nível 039 – Código 04.10 

01 40 515,08 Ensino Médio Completo 

Assistente Social 
Nível 041 – Código 04.12 

01 40 1.670,14 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Contador 
Nível 040 – Código 04.13 

01 40 3.598,35 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Engenheiro Civil 
Nível 038 – Código 04.14 

01 08 565,45 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Assessor Jurídico 
Nível 046 – Código 04.20 

01 40 1.809,31 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Nutricionista 
Nível 047 – Código 04.21 

01 16 1.130,91 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Fonoaudiólogo 
Nível 048 – Código 04.22 

01 16 1.130,91 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Psicólogo 
Nível 049 – Código 04.23 

01 24 1.358,29 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Fisioterapeuta 
Nível 050 – Código 04.24 

01 24 1.850,58 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

Assistente Pedagógico 
Nível 051 – Código 04.25 

01 20 700,00 Ensino Superior Completo 

 

 
GRUPO 06 

PESSOAL VINCULADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS – PSF – PETI - PAPI 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Médico 
PSF 
Nível CT-096 – Cód. 06.06 

01 40 5.000,00 Ensino Superior Completo – Específico 
Habilitação/Registro no Órgão de Classe 

 

 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCTO 
MENSAL 

R$ 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 
EXIGIDA 

Professor de Educação 
Infantil 

02 20 605,65 Ensino Superior Completo – Específico 



Professor do Ensino 
Fundamental 
Séries Iniciais 

07 20 605,65 Ensino Superior Completo – Específico 

Professor de Educação 
Física 

04 20 605,65 Ensino Superior Completo – Específico 

Professor de Artes 02 20 605,65 Ensino Superior Completo – Específico 

Professor de Língua 
Estrangeira 

02 20 605,65 Ensino Superior Completo – Específico 

 
 

CAPÍTULO III 

 
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
3.1 - Durante o prazo de validade deste Concurso Público, 5% (cinco por cento) do total de vagas, 
serão reservados aos portadores de deficiência. 
 
3.2 - O candidato portador de Deficiência Física que desejar concorrer às vagas definidas no 
subitem anterior deverá, no ato da inscrição, anexando laudo médico atestando a espécie e o grau 
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, sendo que posteriormente, se 
aprovado no processo do Concurso Público, deverá submeter-se à perícia médica promovida por 
equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), que 
terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não e, sobre o 
grau de deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do 
cargo. 
 
3.3 - A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
 
3.4 - Os portadores de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos. 
 
3.5 - O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência, se classificado no 
Concurso Público, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em 
relação à parte. 
 
3.6 - As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem providas por 
falta de candidatos, por reprovação do Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
 
 

CAPÍTULO IV 

 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. O processo de Inscrição ao Concurso Público ocorrerá em 02 (duas) etapas distintas, 
ambas de forma presencial e compreendidas no período de 03 até 28 de dezembro de 2007, das 
09:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas, junto ao Prédio da Prefeitura 
Municipal de São Miguel da Boa Vista, na Rua São Luiz, nº 210, Centro, devendo o candidato 
proceder conforme indicado nos itens 4.2 e 4.3 e seus subitens, que seguem: 
 
4.2. A primeira etapa do processo de Inscrição Presencial, consiste em: 
 

4.2.1. Dirigir-se ao local das inscrições e, no endereço indicado no item 4.1, retirar o 
DAM – Documento de Arrecadação Municipal, para efetuar o pagamento da Taxa de 
Inscrição. 
 



4.2.2. O DAM, depois de emitido pela Prefeitura Municipal e recebido em mãos pelo 
Candidato, poderá ser pago em qualquer Agência Bancária e/ou Casa Lotérica, observado 
seu horário de funcionamento e dentro do período destinado às Inscrições. 
 

4.2.2. Não serão aceitos e/ou recebidos documentos ou pagamentos da Taxa de 
Inscrição após as 16:00 horas do dia 28 de dezembro de 2007 - último dia e 
horário de Inscrições. 

 
4.2.3. A Taxa de Inscrição será considerada quitada após a respectiva compensação 
bancária. 
 
4.2.4. O valor da Taxa de Inscrição será nos valores indicados abaixo: 
 

PARA CARGOS COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 

VALOR R$ 

Ensino Fundamental Completo e Incompleto – 1º Grau R$ 30,00 (trinta reais) 

Ensino Médio – 2° Grau R$ 50,00 (cinqüenta reais) 

Ensino Superior – 3° Grau R$ 70,00 (setenta reais) 

 
4.3. A segunda etapa do processo de Inscrição Presencial ao Concurso Público consiste em: 
 

4.3.1. Após o pagamento do DAM, retornar ao local das inscrições, até as 16:00 horas 
do dia 28 de dezembro de 2007, junto ao prédio da Prefeitura Municipal, no endereço 
indicado no item 4.1., munido dos documentos abaixo indicados: 
 

a) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição - original. 
 

b) Cópia legível, recente e em bom estado de Documento de Identidade. 
 

c) 02 (duas) Fotos 3x4 recentes e iguais. 
 

d) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. 
 

e) Cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física. 
 

f) Cópia de comprovante de quitação com o Serviço Militar (quando homem). 
 

g) Cópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação (somente para os cargos de: 
Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de 
Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas). 

 
h) Documentos definidos no item 10.5 deste Edital (somente para os cargos em 
que se exigir Prova de Títulos – item 10.1). 

 
i) Atestado Médico em receituário próprio e original, devidamente assinado, 
contendo claramente a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, na forma do item 3.2 do Edital (somente aos 
candidatos que desejam concorrer às vagas dos cargos do certame na qualidade 
de portador de deficiência). 

 
4.3.2. No ato da inscrição não será solicitado comprovante da escolaridade, no entanto, o 
candidato que não demonstrar o preenchimento das condições estabelecidas quando do 
chamamento ao provimento do cargo, mesmo que tenha sido inscrito e aprovado, será 
automaticamente eliminado do Concurso. 
 
4.3.3. Deverá, ainda, sob inteira responsabilidade do candidato, preencher a Ficha de 
Inscrição, que será fornecida gratuitamente no local, e, anexar à mesma os documentos 
exigidos. 



 
4.3.3.1. No preenchimento da Ficha de Inscrição são campos obrigatórios: 

 
a. Nome completo do Candidato; 
b. Cargo a que pretende concorrer; 
c. Endereço completo; 
d. Assinatura do Candidato. 
 

4.3.4. Devidamente cumpridos tais procedimentos, será recebida a Ficha de Inscrição e os 
documentos que a instruem, para, então, ser entregue ao candidato o respectivo 
Comprovante de Inscrição. 

 
4.4. Da inscrição por terceiros mediante procuração: 
 

4.4.1. Será admitida a inscrição por terceiros mediante procuração simples do interessado, 
acompanhada de cópias legíveis dos documentos necessários para inscrição. Não há 
necessidade de reconhecimento de firma na procuração. 
 
4.4.2. O Comprovante de Inscrição será entregue ao procurador quando efetuada a 
inscrição. 
 
4.4.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais 
erros de seu representante no preenchimento da Ficha de Inscrição e em sua entrega. 

 
4.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, bem como os requisitos de inscrição, que deverão ser comprovados até a data do 
provimento ao cargo. 
 
4.6. O processo de Inscrição somente efetiva-se quando obedecida a seguinte ordem de atos: 
 

a. Com o devido pagamento da Taxa de Inscrição; 
b. Com o completo preenchimento e entrega da Ficha de Inscrição, com os documentos 

exigidos; 
c. Com o recebimento do Comprovante de Inscrição; 
d. Com a Homologação do Resultado de Inscrições Deferidas. 

 
4.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, qualquer que seja o 
motivo ensejador, salvo em caso de cancelamento do certame. 
 
4.8. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, por qualquer motivo. 
 
4.9. O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo ser 
apresentado no local de realização das provas junto com o documento original de identidade. 
 
4.10. Após a efetivação da inscrição não serão aceitos pedidos de alteração de inscrição referente 
ao cargo a que se inscrevera o candidato. 
 
4.11. Os programas específicos para a Prova Objetiva de cada cargo serão os constantes do 
conteúdo programático deste Edital - Anexo III, os quais serão entregues na efetivação da 
inscrição. 
 
4.12. Não serão aceitas inscrições via fax, sedex, postal, internet e/ou correio eletrônico. 
 
4.13. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização 
das provas deverá solicitá-lo, por escrito, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário, 
quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). 
 



4.14. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, 
além de requerer tal condição no ato e prazo da inscrição, levar acompanhante no dia da Prova 
Objetiva, que permanecerá em sala reservada para essa finalidade. 
 
4.15. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, desde que solicitados no ato e período da inscrição. 
 
4.16. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão nas informações, irregularidade, inidoneidade ou 
falta de documentos exigíveis, proceder-se-á a eliminação do candidato, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 
 
4.17. A não-solicitação de condições especiais no ato e período de inscrição implica a sua não-
concessão no dia de realização das provas. 

 
4.18. O inteiro teor do Edital estará publicado junto ao Mural da Prefeitura Municipal e disponível 
nos endereços eletrônicos www.tdconsult.com.br e www.saomigueldaboavista.sc.gov.br,  sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato sua obtenção e leitura. 
 
4.19. Cada candidato poderá efetuar apenas 01 (uma) inscrição ao Concurso Público. 
 
 4.9.1. Havendo mais de 01 (uma) inscrição em nome do mesmo candidato, identificado 

pelo respectivo CPF, será considerada apenas a inscrição mais recente, conforme a data e 
hora de pagamento da Taxa de Inscrição. 

 
4.20. São considerados desistentes os candidatos que mesmo tendo realizado sua inscrição não 
venham a pagar a respectiva Taxa de Inscrição. 
 
4.21. Não serão aceitos documentos referentes a inscrição ou pagamento da Taxa de Inscrição 
após o dia 28 de dezembro de 2007. 
 
4.22. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
 

CAPÍTULO V 

 
5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO E INVESTIDURA NO CARGO 
 
5.1. No ato da inscrição não será solicitado comprovante da escolaridade, no entanto, o candidato 
que não demonstrar o preenchimento das condições estabelecidas, quando do chamamento ao 
provimento do cargo, mesmo que tenha sido inscrito e aprovado, será automaticamente eliminado 
do Concurso. 
 
5.2. São condições e requisitos básicos para inscrição e posterior, caso aprovado e classificado, 
investidura no cargo: 
 

a. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido 
a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto 
nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal, § 1º do art. 12 e Emenda nº 19, 
art. 3º, de 04/06/98); 

b. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
c. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
d. Ter, até a data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos, exceto para os 

Cargos descritos abaixo; 
e. Para os Cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES e MOTORISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS E TRANSPORTE ESCOLAR, ter até a data da posse, 
idade superior a 21 (vinte e um) anos e não ter cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 



últimos meses, conforme art. 138 da Lei 9.503/97 e Regulamentação do 
CONTRAN; 

f. Possuir e comprovar o nível de escolaridade, pré-requisito, exigido para o 
exercício do cargo e o registro no órgão de classe, quando for o caso, conforme 
indicado no CAPÍTULO II, deste Edital, à época do chamamento à posse; 

g. Ter aptidão física e mental (Laudo Médico), para o exercício das atribuições do 
cargo; 

h. Não ter sido demitido por justa causa em órgão público federal, estadual e 
municipal; 

i. Para os cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e OPERADOR 
DE MÁQUINAS PESADAS, não poderá tomar posse o candidato que 
apresentar Certidão de Prontuário de Carteira de Nacional de Habilitação, 
expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, constando 
infrações de trânsito, cuja pontuação seja superior a 20 (vinte) pontos ou 
infração gravíssima que acarrete a suspensão do direito de dirigir nos moldes 
previstos na Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro. 

j. Para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, ter Certificado de Curso 
Especializado de Formação de Condutor de Veículos em Primeiros Socorros. 

k. Para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS E TRANSPORTE 
ESCOLAR, ter Certificado de Curso Especializado de Formação de Condutor 
de Veículos de Transporte Escolar. 

l. Para os Cargos de MÉDICO – PSF, CONTADOR, ASSISTENTE SOCIAL, 
ASSESSOR JURÍDICO, NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, 
FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE PEDAGÓGICO, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
SÉRIES INICIAIS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE 
ARTES e PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGERIRA, também poderá ser 
exigida a respectiva prova de regularidade da Habilitação/Registro no Órgão de 
Classe. 

m. Apresentar os documentos e requisitos que se fizerem necessários ou forem 
solicitados, por ocasião da posse. 

 
 

CAPÍTULO VI 

 
6 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão, a partir da publicação do Edital 
indicando as inscrições Deferidas e Indeferidas para, querendo, interpor Recurso a ser 
endereçado à Comissão de Acompanhamento do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
São Miguel da Boa Vista. 
 
6.2. Os recursos movidos pelos candidatos deverão, obrigatoriamente, dar entrada com protocolo 
na Prefeitura Municipal, na forma do item 13 e seguintes, no Capítulo – DOS RECURSOS. 
 
6.3. As inscrições serão homologadas pelo Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, até o 
dia 14 de Janeiro de 2008, publicadas no Mural da Prefeitura e divulgadas pela internet nos 
endereços www.tdconsult.com.br e www.saomigueldaboavista.sc.gov.br. 
 
 

CAPÍTULO VII 

 
7. DAS PROVAS 
 
7.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e comparecimento no horário determinado. 
 



7.2. Consistirão na modalidade de: a) Objetiva, b) Objetiva e Títulos, c) Objetiva e Prática, de 
acordo com as peculiaridades de cada cargo, observado o quadro indicativo do item 7.12 deste 
Edital. 
 
7.3. Os programas específicos para a Prova Objetiva de cada função serão os constantes do 
conteúdo programático deste Edital - Anexo II, os quais estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.tdconsult.com.br e www.saomigueldaboavista.sc.gov.br. 
 
7.4. Por ocasião da realização de qualquer uma das provas, o candidato que não apresentar o 
documento de identidade original na forma definida neste Edital não poderá realizar as provas e 
será automaticamente excluído do concurso. 
 

7.4.1. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação, não sendo aceita cópia, ainda que autenticada. 
 
7.4.2. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 
Militares, pelas secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério 
Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como 
identidade; carteiras de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, 
com foto). 
 
7.4.3. Não serão aceitos como identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de habilitação (modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou 
danificados. 
 
7.4.4. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o 
documento que ateste a ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 (trinta) 
dias da ocorrência. 

 
7.5. Os candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Leves e Motorista de Veículos Pesados, 
por ocasião da Prova Prática, deverão comparecer, além dos documentos descritos acima, 
munidos de Carteira Nacional de Habilitação, na categoria exigida. 
 
7.6. Após o horário fixado para o início das provas, não se admitirá o ingresso de qualquer 
candidato aos locais de sua realização. 
 
7.7. A ausência acarretará a eliminação automática do candidato, não havendo segunda chamada 
para qualquer uma das provas. 
 
7.8. Caso necessário proceder-se-á, como forma de identificação preliminar do candidato, à coleta 
de impressão digital durante a realização das provas. 
 
7.9. Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço físico, datas e horários 
predeterminados em Edital ou em comunicação. 
 
7.10. Por ocasião da Prova Objetiva, os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair 
juntos, depois de assinada a respectiva Ata de Presença, verso de todos os Cartões de Respostas 
e outros documentos que poderão ser solicitados em razão do Concurso. 
 
7.11. O candidato que insistir em sair do local de aplicação da prova deverá assinar termo 
desistindo do concurso e, caso negue-se, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado 
pelos 02 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 
 
7.12. A Prefeitura do Município de São Miguel da Boa Vista, bem como a empresa contratada, não 
se responsabilizam por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 



durante a realização das provas, nem por danos neles causados, com expressa orientação que os 
candidatos evitem portar aparelhos celulares, quando da realização das provas. 
 
 

CARGO PROVA OBJETIVA 
20/01/2008 

PROVA PRÁTICA 
20/01/2008 

PROVA DE TÍTULOS 
De 03 a 29/12/2007 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Nível 001 – Código 01.01 

SIM NÃO NÃO 

Vigia 
Nível 002 – Código 01.02 

SIM NÃO NÃO 

Merendeira 
Nível 007 – Código 01.07 

SIM NÃO NÃO 

Agente Administrativo 
Nível 011 – Código 02.01 

SIM NÃO NÃO 

Agente de Serviços Tributários 
Nível 013 – Código 02.03 

SIM NÃO NÃO 

Motorista de Veículos Leves 
Nível 021 – Código 03.01 

SIM SIM NÃO 

Mestre de Obras 
Nível 022 – Código 03.02 

SIM NÃO NÃO 

Fiscal de Tributos 
Nível 024 – Código 03.04 

SIM NÃO NÃO 

Operador de Máquinas Leves 
Nível 025 – Código 03.05 

SIM SIM NÃO 

Motorista de Veículos Pesados e 
Transporte Escolar 
Nível 027 – Código 03.07 

SIM SIM NÃO 

Operador de Máquinas Pesadas 
Nível 028 – Código 03.08 

SIM SIM NÃO 

Inseminador 
Nível 029 – Código 03.09 

SIM NÃO NÃO 

Técnico em Administração 
Nível 032 – Código 04.05 

SIM NÃO NÃO 

Técnico em Enfermagem 
Nível 036 – Código 04.08 

SIM NÃO NÃO 

Auxiliar de Saúde Pública 
Nível 037 – Código 04.09 

SIM NÃO NÃO 

Atendente de Farmácia 
Nível 039 – Código 04.10 

SIM NÃO NÃO 

Engenheiro Civil 
Nível 038 – Código 04.14 

SIM NÃO SIM 

Contador 
Nível 040 – Código 04.13 

SIM NÃO SIM 

Assistente Social 
Nível 041 – Código 04.12 

SIM NÃO SIM 

Assessor Jurídico 
Nível 046 – Código 04.20 

SIM NÃO SIM 

Nutricionista 
Nível 047 – Código 04.21 

SIM NÃO SIM 

Fonoaudiólogo 
Nível 048 – Código 04.22 

SIM NÃO SIM 

Psicólogo 
Nível 049 – Código 04.23 

SIM NÃO SIM 

Fisioterapeuta 
Nível 050 – Código 04.24 

SIM NÃO SIM 

Assistente Pedagógico 
Nível 051 – Código 04.25 

SIM NÃO SIM 

Médico - PSF 
Nível CT-096 – Cód. 06.06 

SIM NÃO SIM 

Professor de Educação Infantil SIM NÃO SIM 

Professor do Ensino Fundamental 
Séries Iniciais 

SIM NÃO SIM 

Professor de Educação Física SIM NÃO SIM 

Professor de Artes SIM NÃO SIM 



Professor de Língua Estrangeira 
Inglês 

SIM NÃO SIM 

 
 

CAPÍTULO VIII 

 
8. DA PROVA OBJETIVA – Obrigatória para todos os cargos: 
 
8.1. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos, 
independente do cargo, no dia 20 de janeiro de 2008, das 09:00 horas às 12:00 horas, nas 
dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA OSCAR MAJOLO, sito à Rua João Hugo Hoss, 
nº 245, Centro, no Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
 

9.1.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido 
de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e de documento de identidade original. 

 
8.2. A Prova Objetiva para cada cargo, e, de acordo com o programa constante deste Edital, terá a 
duração de 3 (três) horas e será composta de 40 (quarenta) questões objetivas, do tipo múltipla 
escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: a), b), c), d). Dessas alternativas, somente UMA 
deverá ser assinalada. 
 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES 

Português 10 (dez) 

Matemática 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais 10 (dez) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

 
8.3. As questões da Prova Objetiva serão anotadas em cartão específico para respostas, fornecido 
para o candidato quando da realização da referida Prova. Os candidatos deverão utilizar apenas 
caneta esferográfica nas cores azul ou preta. 
 
8.4. À Prova Objetiva será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que cada questão correta 
corresponderá a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos. 
 
8.5. Na Prova Objetiva, será realizado processo de desidentificação de provas, conforme segue: 
 

8.5.1 - O candidato receberá junto com o caderno de questões o Cartão-Resposta e o de 
Identificação, os quais estarão numerados na parte inferior centralizada, com a mesma 
ordem de numeração; o Cartão-Resposta deverá ser destacado do Cartão de 
Identificação, sendo que deverá ser conferido pelo candidato para entrega ao final da 
prova escrita/objetiva ao fiscal de sala. 
 
8.5.2. O candidato deverá apor no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, em local próprio, seu 
nome legível, cargo pleiteado, número da Carteira de Identidade, data de nascimento (dia, 
mês e ano) e assinatura. 
 
8.5.3 - O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA, que será o único documento 
válido para sua correção, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40. 
 

8.6. Será atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova Objetiva: 
 

a. cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial 
do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC); 

b. quando a(s) resposta (s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou 
rasura(s), ainda que legível(is); 

c. que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-
resposta; 



d. que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta; 
e. cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-

resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta não esferográfica ou com caneta 
esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação 
diferente da indicada; 

f. quando o candidato colocar seu nome no cartão-resposta. 
 
8.7. O candidato deverá transcrever as respostas do caderno de questões da Prova Objetiva para 
o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital. Em hipótese 
alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 
 
8.8. Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no Cartão-Resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem 
em desacordo com este Edital e com o Cartão-Resposta, tais como: dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada e campo de marcação não-preenchido integralmente. 
 
8.9 A Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista e a empresa contratada não assumem 
qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, 
quando da realização das Provas. 
 
8.10. Na hipótese de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, quando da sua avaliação, 
esta(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s) corretamente por todos os candidatos 
presentes. 
 
8.11 A Prova Objetiva para cada cargo ou especialidade versará sobre os respectivos programas 
constantes do ANEXO II deste Edital. 
 
8.12. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
 

a. Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; 
b. Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e 

desde que na companhia de fiscal; 
c. Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, 

auxiliares e autoridades presentes; 
d. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros 

candidatos; 
e. Não devolver os materiais referentes a prova ao término do tempo destinado à sua 

realização; 
f. Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico, como calculadora, celular e similares; 
g. Retirar-se da sala de prova com qualquer material referente à prova. O candidato, ao 

terminar a Prova Objetiva, devolverá ao fiscal de sala todo o material recebido, bem 
como o caderno de questões. 

 
8.13. Só será permitido ao candidato entregar sua Prova após 60 (sessenta) minutos do seu início. 
 
8.14. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua 
realização, acompanhado de um fiscal. 
 
8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova. 
 
8.16. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. 
 
8.17. Os 3 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão retirarem-se do local 
simultaneamente e após assinarem o lacre do envelope das provas, juntamente com os fiscais de 
sala, Consultores e da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 



 
 

CAPÍTULO IX 

 
9. DA PROVA PRÁTICA OU DA COMPROVAÇÃO DE HABILIDADE TÉCNICA 
 
9.1. Esta prova, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada somente aos candidatos aos 
cargos de: Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de 
Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas e será realizada no dia 20 de janeiro de 
2008, a partir das 13:30 horas, tendo como local as dependências da GARAGEM DE MÁQUINAS 
E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, na Rua São Luiz, nº 210, em anexo a Prefeitura 
Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC). 
 
 9.1.1. Os candidatos convocados a Prova Prática deverão comparecer à sua realização no 

dia acima determinado, independentemente de fatores de clima e tempo, todavia, havendo 
impossibilidade de sua realização, esta será comunicada pessoalmente aos presentes e 
registrado em Ata específica, e, da mesma forma, serão convocados à nova data. 

 
9.2. Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer à referida prova na data e 
horário de sua realização, por caracterizar abandono de concurso, valendo-se, para tanto, o 
registro da assinatura do candidato na respectiva Ata de Presença. 
 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local da prova prática com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do início programado. 
 
9.4. O horário individual de início da Prova Prática será informado no respectivo Edital de 
Convocação, que será divulgado nos endereços eletrônicos www.tdconsult.com.br e 
www.saomigueldaboavista.sc.gov.br, e publicado no Mural da Prefeitura até o dia 14 de janeiro de 
2008, sendo de responsabilidade exclusiva do Candidato sua obtenção e leitura. 
 
9.5. Na Prova Prática para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, o candidato será 
avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução e operação do  
seguinte veículo, a saber, PAS/AUTOMOVEL VW/GOL 1.8 POWER ANO 2005, PLACA MGG 
0804. 
 

9.5.1. A avaliação consistirá de: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos 
obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de 
direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na 
estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos para cada critério são: 
Ótimo (1,00 ponto), Bom (0,75 ponto); Satisfatório (0,50), Regular (0,25 ponto) e Péssimo 
(0,00 ponto). 

 

9.6. Na Prova Prática para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, o candidato será 
avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução e operação do 
seguinte veículo, a saber, PAS/ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 08 ON - ANO 2001 - PLACA 
MCM 7275. 
 

9.6.1. A avaliação consistirá de: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos 
obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de 
direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na 
estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos para cada critério são: 
Ótimo (1,00 ponto), Bom (0,75 ponto); Satisfatório (0,50), Regular (0,25 ponto) e Péssimo 
(0,00 ponto). 
 

9.7. Na Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, o candidato será 
avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução e operação do 
seguinte veículo, a saber, TRATOR DE PNEUS TRAÇADO (4X4) MASSEY FERGUSON 275 - 
ANO 2005. 



 
9.7.1. A avaliação consistirá de: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos 
obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de 
direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na 
estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos para cada critério são: 
Ótimo (1,00 ponto), Bom (0,75 ponto); Satisfatório (0,50), Regular (0,25 ponto) e Péssimo 
(0,00 ponto). 
 

9.8. Na Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, o candidato será 
avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução e operação do 
seguinte veículo, a saber, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON 750 - TRAÇADA (4X4) 
- ANO 2007. 
 

9.8.1. A avaliação consistirá de: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos 
obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de 
direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na 
estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos para cada critério são: 
Ótimo (1,00 ponto), Bom (0,75 ponto); Satisfatório (0,50), Regular (0,25 ponto) e Péssimo 
(0,00 ponto). 

 
9.9. À nota da Prova Prática será atribuída pontuação/nota escala 0 (zero) a 10 (dez). 
 
9.10. A nota mínima para aprovação e classificação no teste prático deverá igual ou superior a 
6,00 (seis). 
 
9.11. Para efeitos de atribuição de notas, os resultados da Prova Objetiva (igual ou superior a 
5,00) e Prática (igual ou superior a 6,00) serão somados e divididos por 2 (dois). 
 
9.12. Para o cargo que se exigir o emprego de máquinas ou veículos, pertencentes ou sob a 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista, poderá ser, a critério da 
fiscalização, excluído o candidato que demonstrar não possuir a necessária capacidade de 
manejo, sem risco de danificá-lo. 
 
9.13. Para a realização da Prova Prática o candidato deverá apresentar o Documento de 
Identidade, bem como a CNH - Carteira Nacional de Habilitação na categoria específica ao cargo 
e máquina indicada. 
 
 

CAPÍTULO X 

 
10. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
10.1. Somente participarão da prova com valoração de Títulos, os candidatos inscritos aos cargos 
com Escolaridade Mínima Exigida NÍVEL SUPERIOR, a saber, Assistente Social, Contador, 
Engenheiro Civil, Assessor Jurídico, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Psicólogo, 
Fisioterapeuta, Assistente Pedagógico, Médico – PSF, Professor de Educação Infantil; 
Professor do Ensino Fundamental – Séries Iniciais; Professor de Educação Física; 
Professor de Artes e Professor de Língua Estrangeira. 
 
10.2. A Prova de Títulos, para os cargos descritos acima, será realizada no mesmo período e 
local de inscrições - definido no item 4.1, nos dias 03 até 28 de dezembro de 2007, no horário 
das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas. 
 
10.3. Os candidatos deverão, pessoalmente ou por terceiros através de procuração, da forma 
definida para a inscrição, comparecer no local, dentro do prazo e horário acima referidos para 
realizar a apresentação de títulos, não sendo aceitos aqueles feitos de outro modo ou fora do 
prazo estabelecido. 



 
10.3.1. Os títulos deverão ser apresentados através de fotocópia legível em folhas 
devidamente rubricadas e acompanhados dos originais, para autenticação, e serão 
juntados na Inscrição do candidato. 
 

10.4. Será admitida a apresentação de documentos para valoração da Prova de Títulos por 
terceiros, na forma do item 4.5 e seus subitens. 

 
10.5. Serão considerados como Títulos para efeitos deste Concurso: 
 

a. Doutorado – 1,00 (um vírgula zero zero) pontos; 
b. Mestrado – 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos; 
c. Pós-Graduação – 0,50 (zero vírgula cinqüenta) pontos; 
d. Cursos de aperfeiçoamento/atualização – 0,50 pontos (zero vírgula cinqüenta) pontos. 

 
10.5.1. Para o caput deste item – 10.5. alínea “d”, Cursos de aperfeiçoamento e 
atualização, deverão ser Certificados e/ou Declarações com conteúdo programático 
relacionado com o cargo e interesse do Município, patrocinado por entidade reconhecida 
datados a partir de janeiro do ano de 2004. 
 

10.5.1.1. Os Certificados e/ou Declarações somente serão aceitos se devidamente 
apresentar a respectiva Programação de disciplinas ou Título das Palestras 
ministradas ou Conteúdo com a carga horária. 

 
10.5.2. Para o caput deste item – 10.5. alínea “d”, a nota de Títulos – (Cursos de 
aperfeiçoamento e atualização) a valoração de notas será da seguinte forma: 0,05 (zero 
vírgula zero cinco) ponto para cada 20 (vinte) horas, até o máximo de 0,50 (zero vírgula 
cinqüenta) pontos, correspondente a 200 (duzentas) horas (máximo). 
 
10.5.3. Para o caput deste item – 10.5. alíneas “a”, “b” e “c”, somente serão aceitos 
“Certificados” patrocinados por entidade reconhecida. 
 

10.5.3.1. Não serão aceitas, para efeitos de valoração da Prova de Títulos, 
“Declarações”, seja de Conclusão de Curso, de Pós-Graduação, de Mestrado e/ou 
Doutorado, exceto para contagem na forma de horas do item 10.5, alínea “d”. 
 
10.5.3.2. No caso do candidato apresentar para valoração de Títulos Certificados 
emitidos por entidade estrangeira deverá, além da respectiva tradução, estar 
registrado junto ao MEC. 
 

10.5.4. Para o caput deste item – 10.5. alínea “b”, caso seja apresentado 02 (dois) ou mais 
Certificados, 01 (um) será atribuído os pontos correspondentes e os outros atribuídos os 
pontos na forma da alínea “d”, independente da data de seu registro. 
 
10.5.4. Para o caput deste item – 10.5. alínea “c”, caso seja apresentado 02 (dois) ou mais 
Certificados, 01 (um) será atribuído os pontos correspondentes e os outros atribuídos os 
pontos na forma da alínea “d”, independente da data de seu registro. 
 

10.6. A soma total dos Títulos, não poderá ultrapassar “01 (um) ponto”. 
 

10.7. Sobre a nota obtida pelos candidatos será acrescido os pontos referentes aos Títulos, para 
classificação final. 
 
10.8. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”, 
portanto somente serão contemplados aqueles que atingirem nota na Prova Objetiva igual ou 
superior a 5,00 (cinco). 
 
10.9. A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato e somente serão considerados válidos, 
aqueles apresentados, tempestivamente na data estipulada e em formulário específico que será 
fornecido no local de recebimento das inscrições aos interessados. 



 
 

CAPÍTULO XI 

 
11. DA NOTA FINAL 
 
11.1. Serão considerados aprovados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem acerto igual 
ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total das questões. 
 
11.2. Para todos os cargos, exceto aqueles que exigirem Prova Prática e/ou Prova de Títulos, a 
nota final será verificada conforme a fórmula abaixo: 

 
11.2.1. Nota Final = Número de acertos (0 à 40) x (vezes) Valor de cada questão 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) pontos. 

 
11.3. Para os cargos que exigirem Prova Objetiva e Prova de Títulos, a nota final será verificada 
conforme a fórmula abaixo: 
 

11.3.1. Nota Final = Número de acertos (0 à 40) x (vezes) Valor de cada questão 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) pontos. (* Acrescentar / Somar valoração de Títulos, após 
divulgação da nota da Prova Objetiva (igual ao superior a 5,00) para efeito de 
classificação). 
 

11.4. Para os cargos que exigirem Prova Objetiva e Prova Prática, a nota final será verificada 
conforme a fórmula abaixo: 
 

12.4.1. Nota Prova Objetiva (igual ou superior a 5,00) + Nota da Prova Prática (igual ou 
superior a 6,00) ÷ 2 (dois). 
 

11.5. Ocorrendo empate na Nota Final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato 
que: 
 

a. Tiver maior idade; 
b. Obtiver a maior nota na Prova Objetiva – Questões Específicas; 
c. Obtiver a maior nota na Prova Objetiva – Questões Português; 
d. Obtiver a maior nota na Prova Objetiva – Questões Matemática; 
e. Obtiver a maior nota na Prova Objetiva – Questões Conhecimentos Gerais; 
f. Persistindo o empate será realizado sorteio. 
 

 

CAPÍTULO XII 

 
12. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
12.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas 
na(s) Prova(s), observando-se os limites máximos estipulados neste Edital. 
 
12.2. A lista final de classificação do Concurso Público apresentará apenas os candidatos 
aprovados e classificados, por cargo. 
 
12.3. Para todos os cargos os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente 
da(s) nota(s) obtida(s). 
 
 

CAPÍTULO XIII 

 
13. DOS RECURSOS 
 



13.1. É admitido recurso quanto a divergências: 
 

a. a não homologação ou indeferimento da inscrição; 
b. na formulação das questões da Prova Objetiva; 
c. na opção considerada como certa na Prova Objetiva; 
d. a pontuação de títulos; 
e. a pontuação da Prova Prática; 
f. ao resultado da divulgação da Ata Preliminar de Classificação do Concurso Público, 

para cada cargo. 
 

13.1.1. No caso de Recurso com base no item 13.1, alínea “a”, não será conhecido para 
efeitos de juntada de documentos posteriores ao período de inscrição. 

 
13.2. Os recursos deverão ser interpostos e dar entrada com protocolo na Prefeitura Municipal de 
São Miguel da Boa Vista e endereçado à Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, 
localizada na Rua São Luiz, n° 210, Centro, no Município de São Miguel da Boa Vista (SC), nas 
datas específicas para o ato indicadas no cronograma deste Edital. 
 
13.3. Os recursos relativos à formulação das questões da Prova Objetiva, além do que prevê o 
subitem 13.1, pode ser apresentada à Coordenação de Aplicação da Prova, no próprio local onde 
ela se realizar, até 15 (quinze) minutos após seu encerramento. 
 
13.4. Não serão admitidos pedidos de “revisão de julgamento” acerca de correção e avaliação de 
prova(s). 
 
13.5. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) 
circunstância(s) que o justifique, bem como tiver indicado o nome do candidato, número de sua 
inscrição, cargo, endereço para correspondência e sua assinatura. 
 
13.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será conhecido, considerado-se para tal a 
data e hora do respectivo protocolo. 
 
 

CAPÍTULO XIV 

 
14. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 
14.1 - Fica delegada competência à empresa T. D. Consultoria e Assessoria Ltda, para: 
 

a. preparar resultado das inscrições; 
b. elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar a Prova Objetiva; 
c. aplicar, julgar e avaliar a Prova Prática; 
d. receber os documentos e aplicar valoração na Prova de Títulos; 
e. apreciar os recursos previstos no subitem 13.1 deste Edital; 
f. apresentar o relatório final, com a classificação dos candidatos; 
g. prestar informações sobre o concurso. 

 
 

CAPÍTULO XV 

 
15. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
15.1. O provimento dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados. 
 
15.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo só 
lhes serão deferida no caso de exibirem: 
 



a. a documentação comprobatória das condições previstas na inscrição e requisitos 
básicos; 

b. atestado de boa saúde física e mental; 
c. alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de 

residência do candidato; 
d. declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, 

vedados em lei. 
e. Para os cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS E TRANSPORTE ESCOLAR, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS apresentar Certidão de Prontuário de 
Carteira de Nacional de Habilitação, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito 
– DETRAN, datada dentro do prazo de convocação, constando situação sobre 
infrações de trânsito. 

f. Para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES apresentar Certificado de 
realização de curso de Formação de Condutor de Veículos em Primeiros Socorros. 

g. Para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS E TRANSPORTE ESCOLAR 
apresentar Certificado de realização de curso de Formação de Condutor de Veículos 
de Transporte Escolar. 

 
15.3. A não apresentação dos documentos acima até 10 (dez) dias após a convocação para o 
provimento, implicará na exclusão do candidato. 
 
15.4. Os candidatos aprovados, classificados e nomeados, restarão em estágio probatório, na 
forma descrita no Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa 
Vista (SC). 
 
15.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC). 
 
15.6. O Concurso Público terá validade por 2 (dois) anos, a contar da data de publicação e 
homologação do resultado final, prorrogável nos termos da Constituição Federal. 
 
15.7. Quando convocado ao provimento do cargo, caso o candidato não tenha interesse em 
assumir, poderá solicitar sua reclassificação para o último lugar na lista geral de classificação, 
dentro de seu cargo. 

 
15.7.1. Caso não haja cadastro reserva de candidatos aprovados e classificados no cargo, 
o candidato deverá, quando convocado, assumir, sob pena de, não o fazendo, ser 
excluído e/ou considerado desistente do Concurso Público. 

 
 

CAPÍTULO XVI 

 
16. DO CRONOGRAMA DE ATOS E PROVAS 
 
 

INÍCIO TÉRMINO ATOS E PROVAS 

03/12/2007  Publicação do Edital ao Concurso Público nº 001/2007 

03/12/2007 28/12/2007 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
Exceto aos sábados, domingos e feriados 

03/12/2007 28/12/2007 PROVA DE TÍTULOS – somente aos cargos definidos no 
tem 10.1 deste Edital 

 04/01/2008 Data limite para divulgação de Edital indicando as 
inscrições Deferidas e Indeferidas 

 04/01/2008 Data limite para divulgação do Edital Preliminar de 
Valoração da Prova de Títulos 

07/01/2008 09/01/2008 Período de Recurso referente ao Indeferimento de Inscrição 



07/01/2008 09/01/2008 Período de Recurso em face do Edital Preliminar de 
Valoração da Prova de Títulos 

 14/01/2008 Data Limite para divulgação do Edital de Homologação das 
Inscrições 

 14/01/2008 Data Limite para divulgação do Edital de Homologação da 
Prova de Títulos 

 14/01/2008 Data limite para divulgação de Edital de Convocação para 
a Prova Objetiva 

 14/01/2008 Data Limite para divulgação de Edital de Convocação para 
a Prova Prática 

 20/01/2008 PROVA OBJETIVA – Obrigatória para todos os cargos 
 

 20/01/2008 PROVA PRÁTICA – somente aos cargos definidos no item 
9.1 deste Edital 

 21/01/2008 Divulgação do conteúdo das provas objetivas e do respectivo 
Edital do GABARITO PROVISÓRIO 

22/01/2008 24/01/2008 Período Recurso em face da formulação das questões e 
respectivos quesitos da Prova Objetiva 

 29/01/2008 Data limite para divulgação do Edital contendo o GABARITO 
DEFINITIVO 

 01/02/2008 ATO PÚBLICO 
• 14:00 horas - apresentação de Relatório de Notas 

Desidentificadas; 
• 14:15 horas – apresentação de Relatório de 

Avaliação da Prova Prática; 
• 14:30 horas - abertura dos envelopes lacrados no 

dia da Prova Objetiva contendo os Cartões de 
Identificação dos Candidatos 

 13/02/2008 Data limite para divulgação do Edital contendo os 
aprovados na Prova Objetiva e respectivas Notas 

 13/02/2008 Data limite para divulgação do Edital contendo os aprovados 
na Prova Prática e respectivas Notas 

14/02/2008 15/02/2008 Período de Recurso referente a avaliação na Prova Objetiva 

14/02/2008 15/02/2008 Período de Recurso referente a avaliação na Prova Prática 

 20/02/2008 Data limite para apresentação de Relatório à Comissão 
Especial de Acompanhamento do Concurso Público 
referente a Análise dos Recursos interpostos em face da 
Prova Objetiva e Prova Prática 

 25/02/2008 Data limite para divulgação do Edital contendo a nominata 
dos aprovados no Concurso Público em CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR 

26/02/2008 28/02/2008 Período de Recurso, somente, à ordem de classificação do 
candidato e de desempate na Classificação Preliminar 

 03/03/2008 Data limite para divulgação do Edital contendo a nominata 
dos aprovados no Concurso Público em CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

 
 
 

CAPÍTULO XVII 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



17.1. A empresa responsável pela realização deste Concurso não fornecerá exemplares dos 
cadernos de questões a candidatos ou instituições de direito público ou privado, mesmo após o 
encerramento do processo, exceto aos interessados, durante os prazos de pedidos de revisão 
e/ou recursos de questões, no endereço eletrônico www.tdconsult.com.br. 
 
17.2. A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados 
posteriormente ao provimento, ocasionarão sua exoneração. 
 
17.3. Constitui óbice à participação neste certame o candidato que possua com qualquer dos 
membros do quadro societário da empresa contratada ou com a Comissão de Acompanhamento 
do Concurso Público a relação de parentesco definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do Código 
Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a 
Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida e, se posterior à 
homologação das inscrições, será o candidato eliminado do concurso, sem prejuízo de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. 
 
17.4. As publicações sobre o Concurso Público serão feitas por Edital e veiculadas na imprensa. 
 
17.5. A divulgação de todos os atos e Editais do Concurso Público serão feitas nos endereços 
eletrônicos www.tdconsult.com.br e www.saomigueldaboavista.sc.gov.br. 
 
17.6. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da 
Comarca de Maravilha (SC). 
 
17.7. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Concurso Público em questão, 
serão resolvidos, conjuntamente, pela empresa T.D. Consultoria e Assessoria Ltda, pela Comissão 
de Acompanhamento do Concurso Público e pela Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista 
(SC). 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), 30 de novembro de 2007. 
 
 
GILNEI ANTONIO GUTH 
Prefeito Municipal 



 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista 

Aberto pelo Edital nº 001 de 03 de Dezembro de 2007 
 

Nº de Inscrição 

     / 2 0 0 7 

         FOTO 3 X 4 
                     Colar aqui 
 
 
 
 

Nome do Candidato 

                    
                    

 

Cargo 

                    
                    
 

Endereço – Rua / Nº / Bairro / Município / CEP 

                    
                    
                    
 

Telefone – Residencial / Comercial / Celular 

                    
                    
                    
 

E-mail 

                    
                    
 

Documentos Anexos – Marcar com um “X” 

 Cédula de Identidade  Certificado Militar  Comprovante de Pagamento - Taxa Inscrição 

 CPF  Atestado Médico  Requerimento de Atendimento Diferenciado 

 CNH  Procuração  Requerimento Prova Especial 

 Título de Eleitor  Comprovante Eleitoral   

 

Portador de Deficiência  SIM  NÃO 

 
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total responsabilidade dos dados 

fornecidos nesta ficha de inscrição, bem como aceito todos os termos especificados no respectivo Edital. 
 

São Miguel da Boa Vista (SC), _______ de dezembro de 2007.                                                                                                                
 

 
Assinatura do Candidato 



 

ANEXO II 

 

FICHA DE APRESENTAÇÃO PROVA DE TÍTULOS 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista 

Aberto pelo Edital nº 001 de 03 de Dezembro de 2007 
 
 
 

Nº de Inscrição 

     / 2 0 0 7 

 
 

Nos termos do Edital do Concurso Público nº 001/2007da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de 
Santa Catarina, DECLARO POSSUIR a pontuação dos títulos abaixo relacionados, anexando cópias dos respectivos 
Diplomas e/ou Certificados, objetivando a valoração para efeito de classificação. 

 
 

Nome do Candidato 

                    
                    

 

Cargo 

                    
                    
 
 
Títulos / Quantidade Pontos:     Documentos em anexo: 
 

DOUTORADO (  ) Sim      (  ) Não 

MESTRADO (  ) Sim      (  ) Não 

PÓS-GRADUAÇÃO (  ) Sim      (  ) Não 

(  ) 0,50 (  ) 0,75 (  ) 1,00 

 
Certificados / Declarações / Quantidade Horas: 
 

CURSOS APERFEIÇOAMENTO / ATUALIZAÇÃO (  ) Sim      (  ) Não 

(  ) 20 (  ) 40 (  ) 60 (  ) 80 (  ) 100 (  ) 120 (  ) 140 (  ) 160 (  ) 180 (  ) 200 

 
 
Declaro, ainda, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total responsabilidade dos dados 
fornecidos nesta ficha, bem como aceito todos os termos especificados no respectivo Edital. 
 
 

São Miguel da Boa Vista (SC), _______ de dezembro de 2007.  
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Candidato 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Código 01.01 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Serviços braçais. Serviços de limpeza e conservação de ruas. Revisão de peças e lubrificação de 
máquinas. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Orientação e 
encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de mensagens. Conservação 
e manutenção do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança e sua manutenção. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão de sua 
responsabilidade. Abertura e fechamento das dependências do órgão. Relacionamento Humano. 
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones de emergência. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: VIGIA - Código 01.02 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Vigilância em geral. Controle de entrada e saída de pessoas, materiais e veículos.  Identificação de 
pessoas e veículos. Organização. Instrumentos de trabalho. Postura do vigilante. Percepção e atenção. 
Transmissão de mensagens. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Serviços 
essenciais e emergenciais. Relações Humanas. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES - Código 03.01 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Atendimento ao público, transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. 
Noções de hierarquia. Zelo pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. 
Regras de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. 
Mecânica Básica. Placas de sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias no sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle de 
quilometragem, combustível, e percurso. Conservação e limpeza interna e externa do veículo. 
Preenchimento de fichários. Condições adversas. Mapeamento de viagens. Cuidados no 
transporte de materiais, pessoas e equipamentos. Procedimentos quanto a documentação do 
condutor e do veículo. 
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 

CARGO: MESTRE DE OBRAS - Código 03.02 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Normas Regulamentadoras – NR. 
Conhecimento e interpretação de projeto de engenharia civil, hidráulico e elétrico. 
Ferramentas e equipamentos utilizados em construção. 
Normas de segurança do trabalho. 
Proteção de Incêndio. 
Conhecimento em cronogramas e orçamento de execução de obras. 
Conhecimento em gerenciamento de pessoas. 
Edificação em geral (concretagem, preparação de massas, assentamento de tijolos, etc).  
Instalações elétricas. 
Encanamentos. 
Equipamentos obrigatórios. 
Conhecimentos de ferramentas e materiais. 
Conhecimentos do sistema de metragem linear. 
Cubicagem. 
Carpintaria e Tipos de madeira. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES - Código 03.05 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Atendimento ao público, transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. 
Noções de hierarquia. Zelo pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. 
Regras de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. 
Mecânica Básica. Placas de sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias no sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle de 
quilometragem, combustível, e percurso. Conservação e limpeza interna e externa do veículo. 
Preenchimento de fichários. Condições adversas. Mapeamento de viagens. Cuidados no 
transporte de materiais, pessoas e equipamentos. Procedimentos quanto a documentação do 
condutor e do veículo. 
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS E TRANSPORTE ESCOLAR - Código 03.07 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Atendimento ao público, transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. 
Noções de hierarquia. Zelo pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. 
Regras de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. 
Mecânica Básica. Placas de sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias no sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle de 
quilometragem, combustível, e percurso. Conservação e limpeza interna e externa do veículo. 
Preenchimento de fichários. Condições adversas. Mapeamento de viagens. Cuidados no 
transporte de materiais, pessoas e equipamentos. Procedimentos quanto a documentação do 
condutor e do veículo. 
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - Código 03.08 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Atendimento ao público, transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. 
Noções de hierarquia. Zelo pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. 
Regras de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. 
Mecânica Básica. Placas de sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias no sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle de 
quilometragem, combustível, e percurso. Conservação e limpeza interna e externa do veículo. 
Preenchimento de fichários. Condições adversas. Mapeamento de viagens. Cuidados no 
transporte de materiais, pessoas e equipamentos. Procedimentos quanto a documentação do 
condutor e do veículo. 
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CARGO: INSEMINADOR - Código 03.09 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- História do Município de São Miguel da Boa Vista (SC): colonização, colonizadores, fronteiras e 
limites, clima, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, primeiras 
autoridades, datas importantes, fatos importantes, população, área, símbolos do município. 
- História do Estado (SC): aspectos históricos e culturais, aspectos geográficos: hidrografia, 
relevo, clima, vegetação, estrutura econômica - setores primário, secundário e terciário, recursos 
vegetais e minerais, símbolos catarinenses, microrregião, personalidades ilustres. 
- História do Brasil: descobrimento, independência, acontecimentos históricos, estrutura 
econômica - setores primário, secundário e terciário, símbolos nacionais, aspectos geográficos, 
situação demográfica e econômica. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Técnicas para inseminação. 
Importância da IA. 
Limitações da utilização da IA. 
Importância do inseminador. 
Detecção de cio. 
Manejo da fêmea em cio. 
Equipamentos necessários e materiais utilizados na IA. 
Manejo dos Equipamentos. 
Manejo sanitário. 
Pontos importantes na técnica da IA. 
Inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 
Raças. 
Cálculo para correção de solos para pastagens. 
Noções gerais sobre: Lei Orgânica da Saúde - Lei n.º 8142/90 e Lei n.º 8080/90; Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Sistema Único de Saúde / Vigilância Sanitária. 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: MERENDEIRA - Código 01.07 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Serviços auxiliares de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Normas 
de segurança no trabalho. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Cuidados com a 
saúde. Qualidade de vida. Relacionamento humano. Conservação do mobiliário e material de 
trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. Meio 
Ambiente. Os alimentos. Proteção dos alimentos. 
Preparação dos alimentos. Conservação e validade dos alimentos. Noções de limpeza e higiene; 
Destinação do lixo. Aproveitamento de nutrientes e alimentos de baixo custo. Alimentação de 
escolar e pré-escolar 
Pirâmide de alimentos. Higiene dos alimentos. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO - Código 02.01 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Lei 9.648/98. 
Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal. 
Noções básicas de informática. 
Princípios básicos da Administração Pública. Atos oficiais. Protocolo. Relações humanas. 
Correspondência Oficial e redação Oficial. Atos administrativos. Protocolo, recepção, arquivo, 
cadastro, fichas funcionais, correspondências em geral, classificação, codificação e catalogação 
de papéis e documentos, certidões, contratos, convites, relatórios, emissão de pareceres, 
licenças. Preenchimento de formulários, fichas, controle de estoques. Encaminhamento de 
documentos funcionais. Depósitos bancários. Área administrativa. Seleção de documentos. 
Relações humanas no trabalho. Siglas. Publicações oficiais. Provimento e vacância de cargos. 
Expedição de documentos: carteira de Trabalho, Serviço Militar, INSS, INCRA. Relatórios, 
mensagens. 

 



 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS - Código 02.03 
 

 

DISCIPLINA 
 

 

PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Lei 9.648/98. 
Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal. 
Noções básicas de informática. 
Lei Federal 4320/64 e Legislação complementar. Código Tributário Nacional e Municipal. 
Constituição Federal. Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Princípios 
básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Emenda Constitucional 19 e 20. 
Noções de Direito Tributário: Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos. 
Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da 
anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito de 
confisco, princípio da uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da 
imunidade recíproca; Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da 
competência tributária; Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária;  Obrigação Tributária: principal e acessória, 
fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário 
e responsabilidade tributária; Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário; Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. 
Noções de Legislação Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU. Fato 
gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e responsáveis. Alíquota e base de cálculo. 
Lançamento. Regime de pagamento. 
Decadência; Prescrição; Anistia; Auto de Infração; Notificação; Lançamento de Tributos; Taxas 
pelo Poder de Polícia ; Taxas pelos Serviços Públicos, Fiscalização; Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Credito Tributário; Isenção ; Obrigação 
Tributária; Processo Tributário Administrativo (Impugnação de Auto de Infração); Contabilidade : 
(Conceitos , balanço patrimonial, Lançamentos contábeis , Livros Fiscais e Contábeis, Plano de 
Conta, Pessoa Física, Pessoa Jurídica); CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica); Documento 
de Constituição de empresas; Declaração de Imposto de Renda; Crimes contra a ordem 
tributária. Preços públicos. 

 



 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS - Código 03.04 
 

 

DISCIPLINA 
 

 

PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Lei 9.648/98. 
Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal. 
Noções básicas de informática. 
Lei Federal 4320/64 e Legislação complementar. Código Tributário Nacional e Municipal. 
Constituição Federal. Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Princípios 
básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Emenda Constitucional 19 e 20. 
Noções de Direito Tributário: Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos. 
Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da 
anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito de 
confisco, princípio da uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da 
imunidade recíproca; Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da 
competência tributária; Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária;  Obrigação Tributária: principal e acessória, 
fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário 
e responsabilidade tributária; Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário; Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. 
Noções de Legislação Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU. Fato 
gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e responsáveis. Alíquota e base de cálculo. 
Lançamento. Regime de pagamento. 
Decadência; Prescrição; Anistia; Auto de Infração; Notificação; Lançamento de Tributos; Taxas 
pelo Poder de Polícia ; Taxas pelos Serviços Públicos, Fiscalização; Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Credito Tributário; Isenção ; Obrigação 
Tributária; Processo Tributário Administrativo (Impugnação de Auto de Infração); Contabilidade : 
(Conceitos , balanço patrimonial, Lançamentos contábeis , Livros Fiscais e Contábeis, Plano de 
Conta, Pessoa Física, Pessoa Jurídica); CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica); Documento 
de Constituição de empresas; Declaração de Imposto de Renda; Crimes contra a ordem 
tributária. Preços públicos. 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - Código 04.05 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar nº 101/00. 
Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Lei 9.648/98. 
Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal. 
Noções básicas de informática. 
Noções de Teoria Geral da Administração. 
Noções de contabilidade. 
Políticas de recursos humanos. 
Normas gerais para licitação e contratos administrativos pertinentes a obras, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
Normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Organização e atualização de arquivos e fichários. Administração Pública: conceito, natureza e 
afins. Princípios básicos. Atos administrativos. Correspondência oficial: cartas, ofícios, 
memorando e outros. Contratos. Editais. Lei Orgânica Municipal. Área administrativa. Controle e 
registros de bens materiais. Relações humanas no trabalho. Postura profissional e apresentação 
pessoal. Procedimentos administrativos. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Código 04.08 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Programas Preventivos. Higiene (esterilização, desinfecção). Instrumentos cirúrgicos. Material de 
laboratório. Intoxicações. Fraturas. Vacinas. Calendário de Vacinas. Doenças contagiosas. 
Coagulação. Hemorragias. Mordeduras e Picadas venenosas. Interpretações de sinais e 
sintomas. Atribuições na saúde pública. Didática aplicada à enfermagem. 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos 
via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. 
Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. 
Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, 
esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, 
vacinas. 
 Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e 
profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, 
queimaduras. 
Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais 
comuns, berçários e lactários. 
Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. CONHECIMENTOS BÁSICOS 
DE ENFERMAGEM: Sinais Vitais – verificação e anotação; Preparar e ministrar medicamentos: 
intramuscular – endovenosa – via oral; Realização de curativos; Cálculo de gotejamento de soro; 
Limpeza de unidade e arrumação de cama; Lavagem das mãos; Banhos no recém-nascido. 
 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA - Código 04.09 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Recepção do paciente; Marcação de consultas; Preparo dos pacientes para consulta; Preparo e 
orientação de pacientes para coleta de material para análise; auxilio aos profissionais da saúde 
na execução das técnicas; acompanhamento dos profissionais no atendimento domiciliar; 
limpeza da Unidade e dos materiais; esterilização do instrumental; atividades de educação em 
saúde; atendimento ao público; identificação de medicamentos prescritos; orientação a utilização 
correta dos medicamentos de acordo com a receita médica ou odontológica; controle de estoque, 
entrada e saída de medicamentos, relatórios; manutenção arquivos e fichários; Disciplina na 
execução dos trabalhos; Relações humanas no trabalho. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA - Código 04.10 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI.   Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições Brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Atendimento ao público; auxílio aos profissionais da saúde; identificação de medicamentos 
prescritos; orientação a utilização correta dos medicamentos de acordo com a receita médica ou 
odontológica; controle de estoque, entrada e saída de medicamentos, relatórios; manutenção 
arquivos e fichários; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações humanas no trabalho. 
Normas de Biossegurança. Noções de vigilância à saúde. Legislação da área, ética e 
comportamento profissional; Organização e funcionamento; Conhecimentos de anatomia e 
fisiologia humana, micróbios, parasitas e farmacologia; Administração e técnicas de conservação 
de medicamentos; Esterilização; Primeiros Socorros; Ênfase em Saúde Coletiva. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL - Código 04.14 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de 
três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. 
Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. 
Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e 
terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de 
D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, 
Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, 
Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos 
e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Geologia Aplicada à engenharia; Resistência dos materiais; Estrutura de madeira; Estrutura 
metálica; Materiais de Construção Civil; Hidráulica Geral; Teoria das Estruturas; Mecânica do Solo; 
Sistemas de abastecimentos de água; Hidrologia Aplicada; Construção Civil; Construção em 
concreto; Estradas; Sistemas de esgoto; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Técnica e economia 
dos transportes; Arquitetura; Maciços e obras de terra; Pontes de concreto; Fundações; Urbanismo; 
Estatística; Topografia Geral; Instalações elétricas; Sistemas de Tratamento de Esgoto; Auto Cad. 
Noções de Informática. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: CONTADOR - Código 04.13 
 

 

DISCIPLINA 
 

 

PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. Classificação das 
palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos termos da 
oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos 
átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, 
grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. Transformação em dias, 
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, espaços 
geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República Juliana, 
acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. 
João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia do 
Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais do 
Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, objetivos 
nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições 
brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei Complementar 
nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Contabilidade - Conceito, campo de atuação e objetivos da informação contábil. O método das partidas 
dobradas. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
Classificação e Análise Contábil. Avaliação das contas patrimoniais. Operações com mercadorias. Livros 
de Escrituração. Fatos Contábeis. Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e 
apresentação; Grupos e Subgrupos; Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo. Demonstração do Resultado 
do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados: 
Forma de Apresentação; Transferência do Lucro Líquido para Reservas. Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos. Contabilidade Tributária – Conceitos. Espécies de tributos: imposto, taxa, 
contribuição de melhoria e contribuição social. Elementos fundamentais do tributo: fato gerador, 
contribuinte ou responsável, base de cálculo e alíquota. Imposto sobre serviços – ISS: definição, fato 
gerador, contribuinte e contabilização das operações incidentes. Contabilidade Pública - Conceito, campo 
de atuação e regimes contábeis. Orçamento Público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, exercício 
financeiro, princípios orçamentários. Sistemas Contábeis: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação. Receitas e despesas públicas: orçamentárias e extra-orçamentárias. Créditos adicionais: 
conceito, classificação, indicação e especificação de recursos.  Sistemas de contas: conceito, nomenclatura 
e função das contas. Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Normas de escrituração. Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Objetivos e Abrangência. Receita Corrente Líquida. Orçamento Público e 
Execução Orçamentária. Receita e Despesa Pública. Restrições de Final de Mandato. Dívida e 
Endividamento. Prestação de Contas. Transparência e Controle. 
Previsão de receitas e despesas. Auditorias. Numerários. Registros: controle de receita, despesa e do 
patrimônio. Prestação de Contas, Movimentação Bancária. Documentos Financeiros e de desembolso. 
Guarda de documentos. Autenticações. Impostos Federais. Estadual e Municipal. Conhecimento de 
operações demonstrativos da despesa de pessoal e dos recursos recebidos. Licitações. Aplicações 
Financeiras. Conferência de boletins de caixa. Sistema Bancário. Empenhos. Subempenhos. Estornos. 
Classificação de receitas. Ordens Bancárias. Escrituração dos livros contábeis. Balancete. Balanços e 
demonstrações contábeis. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000, Lei n° 8.666 e 
8.883 - Licitações. Resoluções n° TC 16/94 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – Lei Complementar nº 202/00. Lei n° 
6.830/80 - Execução Fiscal.  Normas de Direito Administrativo. Constituição Estadual e Federal. Lei Federal 
n° 4.320/64. Portaria 163/2001, alterada pela Portaria 325/2001- Interministerial. Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais. Direito Público. Noções de Informática. 

 



 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL - Código 04.13 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. Classificação 
das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos 
termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, 
litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. Transformação em dias, 
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. 
João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia 
do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais 
do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal, Leis 
Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-01/02). Situação de 
saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho. O 
Controle Social no SUS. 
Código de Ética Profissional. 
Práticas e ações do profissional de Serviço Social. Práticas do Serviço Social com demandas 
populares. Mediação e prática dentro do Serviço Social; - Transformação Social. Serviço Social / 
Estado e Instituição. A descentralização da Assistência Social e seu processo. Teoria e Metodologia. 
Elementos constitutivos do Serviço Social. Formação Profissional. O Marxismo, Fenomenologia e 
Dialética. Pesquisa em Serviço Social e sua relação com a Prática. O movimento de reconceituação no 
Brasil. Classes Sociais, Classes Populares e Dinâmica Social;  Família; Temas Contemporâneos; 
Código de Ética Profissional; Equipe multiprofissional; Lei 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência 
Social; Metodologia do Planejamento; Lei 8662/93 – Lei que regulamenta a profissão de Assistente 
Social; Lei 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Constituição 
Federal: Artigos 5º a 11 (Os Direitos e Garantias Fundamentais); Artigos 193 a 195 (Da Ordem Social); 
Artigos 196 a 200 (Da Saúde) Artigos 201 e 202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e 204 (Da 
Assistência Social); Artigos 205 a 217 (Da Educação, da Cultura e do Desporto); Artigos 226 a 230 (Da 
Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei 8.842 de 04/01/1994 (Dispõe sobre a Política 
Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso – PNI); Decreto 1.744 de 08/12/1995 
(Regulamenta o benefício da prestação continuada devido à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso); NOB 2005-Norma Operacional Básica da Assistência Social; Lei 7.853 – Dispõe sobre o apoio 
às pessoas portadoras de deficiência, etc; Metodologia: Abordagem individual e grupal; Lei de 
Diretrizes e Bases nº 9.394 de 20/07/1996 Título I – da Educação - Título II – dos Princípios e fins da 
Educação Nacional - Título III – do Direito à Educação e do Dever de Educar - Título IV – da 
Organização da Educação Nacional, da Educação Infantil; Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003; Avaliação e Linguagem – Relatórios, Laudos e Pareceres – Selma Marques 
Magalhães – Ed. Vera; Revista Social e Sociedade nº 55 – Mínimos Sociais e Exclusão Social – Ed. 
Cortez; Revista Social e Sociedade nº 63 – O Enfrentamento da pobreza em questão – Ed. Cortez; 
Revista Social e Sociedade nº 71 – Especial, Família – Ed. Cortez; Revista Social e Sociedade nº 56 – 
Assistência Social e Sociedade Civil; Revista Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos. 
Noções de Informática. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO - Código 04.20 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. Classificação 
das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos 
termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, 
litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. Transformação em dias, 
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. 
João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia 
do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais 
do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. Estatuto da Advocacia. 
Constituição Federal; Constituição Estadual; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; 
Código Civil; Código de Processo Civil; Código Penal; Código de Processo Penal; Consolidação das 
Leis do Trabalho –CLT. 
I - DIREITO CONSTITUCIONAL: I - Princípios Gerais do Direito Constitucional: a) Interpretação das 
normas constitucionais; b) Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; II - Controle da 
Constitucionalidade das leis: a) Ação Direta de Inconstitucionalidade; III - Princípios Fundamentais da 
Constituição Brasileira; IV _ Direitos e Garantias Individuais e Coletivas: a) As garantias individuais: 
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública; V - Organização do Estado Brasileiro; VI _ 
Organização dos Poderes: a) Poder Executivo; b)Poder Legislativo; c) Poder Judiciário; VII _ O 
Município; VIII _ O Processo Legislativo; IX _ Administração Pública; X _ Sistema Tributário Nacional. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: I - Administração Pública: a)- administração direta e indireta; II - Poder de 
Polícia; III - Serviços Públicos; IV - Domínio Público; V - Desapropriação; VI - Servidores Públicos; Vil - 
Atos Administrativos; VIII - Contratos Administrativos; IX Licitações; X - Controle da Administração 
Pública; XI - Responsabilidade Civil do Estado; XII - Responsabilidade dos Agentes e Servidores 
Públicos; DIREITO CIVIL:I - Direito Subjetivo e Direito Objetivo; II - Fontes e Interpretação do Direito; III 
- Hierarquia, Vigência, Revogação e Interpretação das Leis; IV - Conflito das Leis no Tempo e no 
Espaço; V - Pessoa Jurídica; VI - Bens; VII - Fatos Jurídicos; VIII - Teoria Geral dos Contratos; 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: I - Jurisdição; II - Competência; III - Ação e Exceção; IV - Processo; V - 
Partes do Processo; VI - Formação e Extinção do Processo; VII - Procedimento; VIII - Julgamento; IX - 
Recursos; X - Execução; XI - Execução contra a Fazenda Pública; XII - Procedimentos Cautelares; XIII 
- Procedimentos Especiais; XIV - Prerrogativas da Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO E 
PROCESSUAL DO TRABALHO: I - Relação de Emprego; II - Contrato de Trabalho; III - Alteração do 
Contrato de Trabalho; IV - Extinção do Contrato de Trabalho; V - Duração do Trabalho; VI - Taxa e 
Salário; VII - A Administração Pública e o Direito do Trabalho; VIII - Justiça do Trabalho; IX - Dissídios 
Individuais X - Recursos no Processo do Trabalho; XI - Comissão de Conciliação Trabalhista. 
Auditorias. Impostos Federais. Estadual e Municipal. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar nº 101/2000, Lei n° 8.666 e 8.883 - Licitações. Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina – Lei Complementar nº 202/00. Lei n° 6.830/80 - Execução Fiscal.  Normas 
de Direito Administrativo. Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Direito Público. 
Noções de Informática. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: NUTRICIONISTA - Código 04.21 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Código de ética Profissional. 
Política de compra do SND; Distribuição da merenda escolar; Custo de refeições per capita; 
Métodos da avaliação nutricional; Educação nutricional: Educação para uma melhor nutrição; 
Aproveitamento de nutrientes e alimentos de baixo custo; Alimentação de escolar e pré-escolar; 
Pirâmide de alimentos; Biodisponibilidade dos minerais; Higiene dos alimentos; Morfologia e 
fisiologia do ser humana: Corpo Humano; Estudo das substâncias alimentares: Vitaminas 
solúveis na gordura, vitaminas solúveis na água, os novos alimentos; Aspectos sócio - 
econômicos e educacionais; Saúde, nutrição e rendimento Escolar; Sistema endócrino; Doenças 
da infância; Deficiência mental; Nutrição normal; Nutrição e dietoterapia: nutrição na doença; 
Nutrição e Saúde Pública: Subnutrição, obesidade, diabéticos. 
Noções de Informática. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO - Código 04.22 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Código de ética Profissional. 
Dislalia; Retardo da fala; Retardo de linguagem; Fissura lábio palatina; Deglutição atípica; 
Deficiente mental; Paralisia cerebral; Deficiente auditivo; Distúrbio articulatório; Gagueira; 
Distúrbio de leitura e escrita; Voz; Audiologia; Afasia; Síndrome; Aleitamento materno. 

 



 
 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO - Código 04.23 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Código de ética Profissional. 
Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a 
Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a 
percepção; A Psicanálise; O Gestalt – Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia 
das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Orientação de 
Pais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento infantil; 
Psicoterapia Breve; Orientação Familiar. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA - Código 04.24 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Código de ética Profissional. 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; 
Fisioterapia aplicada à Neurologia Infantil e Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à 
Pneumologia. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: ASSISTENTE PEDAGÓGICO - Código 04.25 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
BRASIL- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. N. 9394, 20/12/96. Diretrizes e bases 
da educação nacional: legislação e normas básicas para sua implementação. São Paulo: 1998. 
Lei 8069 – Estatuto da criança e do adolescente. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – Da educação (artigos 204 a 214) 
Emenda Constitucional nº 20.  
Convenção nº 138 da OIT. 
Lei federal nº 10.097/00.  
Convenção nº 182 da OIT. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental . CNE/CEB 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. CNE/CEB 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. CNE/CEB 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. CNE/CEB 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: MÉDICO - PSF - Código 04.25 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do SUS: Artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, Leis Federais 8080 e 8142. Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS-
01/02). Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e 
Segurança no trabalho. O Controle Social no SUS. 
Vigilância à saúde: conceito, componentes e práticas. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Aids. Hanseníase. Verminose. Cólera. Raiva. Leptospirose. Doença Meningocócica. Meningites 
viscerais e bacterianas. Dengue. Doenças infecciosas imuno-prevensíveis: sarampo, poliomielite, 
difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Ações básicas para 
promoção e prevenção de doenças mais comuns. Higiene ambiental. Agentes antomicrobianos. 
Desnutrição e obesidade no adulto e na criança. Doenças osteo-articulares mais comuns no 
adulto e na criança. Febre Reumática. Lombalgias. Infecções respiratórias. Asma brônquica. 
Bronquite crônica e efisema pulmonar. Anemias. Síndrome diarréica aguda e crônica. 
Insuficiência renal. Infecção urinária. Doenças urológicas mais comuns. Prevenção de câncer 
cérvico-uterino e de mama. Neoplasias freqüentes no adulto e na criança. Acidentes e 
intoxicações no adulto e na criança. Ansiedade e depressão. Epilepsia e convulsão. Alcoolismo e 
tabagismo. Diagnóstico diferencial de cefaléias - tratamento.Úlceras gástricas e duodenais. 
Icterícias. Doenças cardiovasculares mais freqüentes. Diabetes Mellitus. Planejamento familiar: 
métodos contraceptivos. Pré-natal de baixo risco. Aleitamento materno. Problemas ginecológicos 
mais comuns. Ginecologia na adolescência. Climatério. Acompanhamento e desenvolvimento 
infantil. Doenças mais comuns na infância. Esquema básico de imunização. Negligencia e maus 
tratos na criança. A mortalidade materna e infantil. Principais urgências da prática da atenção 
primária de saúde. Conteúdo do clínico geral. Estratégia de saúde da família. Programa de 
Agente Comunitário de Saúde. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. Classificação 
das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos 
termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, 
litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. Transformação em dias, 
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. 
João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia 
do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais 
do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Proposta Curricular (SC); Sistema Municipal de Ensino; Constituição Federal: Capítulos da Educação; 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069. 
Estrutura da Educação Infantil, fundamentação e importância; Currículo da Pré-Escola; Alfabetização 
na Pré-Escola; Avaliação na Pré-Escola; Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório 
vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à criança pré-escolar provinda de 
ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; A educação 
artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à criatividade; Situações 
estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o 
processo de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação 
Infantil - importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como 
instrumento de aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: 
caminho para a autonomia; Pedagogia de Freinet (Revista do Professor); Referencial Curricular 
Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A importância do lúdico na aprendizagem. 
Literatura: Piaget para a educação pré-escolar – Constance Kamii Rheta Devries – Editora Artes 
Médicas; A criança e o número – Constance Kamii – Editora Papirus; Avaliação Mediadora – Jussara 
Hoffmann – Editora Mediação; Convivendo com a Pré-Escola (Teoria e Prática da Educação Pré-
Escolar) - Denise Branco de Araújo, Célia Regina Mineiro, Nancy Trindade Kozoly, Editora – Ática; Pré 
Escola, tempo de educar - Maria Lucia Thiessen, Ana Rosa Beal, Editora Ática; A Educação Pré-
Escolar (Fundamentos e Didática) - Marieta Lúcia Machado Nicolau, Editora Ática; Referencial 
Curricular Nacional de Educação Infantil /Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998 – Volumes 1, 2 e 3; A Psicologia da Criança – 
Jean Piaget e B. Inhelder – Editora Bertrand Brasil S.A. – Rio de Janeiro – RJ; Por que Planejar? Como 
Planejar? – Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant’Anna – Editora Vozes. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. Classificação 
das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos 
termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, 
litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e 
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2(. Grau. Transformação em dias, 
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, limites, 
dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda de D. 
João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da Escravatura, Economia 
do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos Políticos, Econômicos e Sociais 
do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, bacias 
hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), distribuição 
geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Proposta Curricular (SC); Sistema Municipal de Ensino; Constituição Federal: Capítulos da Educação; 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069. 
Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – 
Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos 
conceitos científicos na infância; A interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da 
escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A 
metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita numa 
perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em 
transformação; Planejamento e Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da 
Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como minimizador da violência - As diferentes 
manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem; Estatuto da criança e 
do adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96); Parâmetros 
Curriculares do Ensino Fundamental; Temas transversais em Educação; A construção do 
conhecimento na escola; Planejamento de Projetos Didáticos. Literatura: Psicologia na Educação – 
Davis, Claudia – Editora Cortez; Uma Escola para o povo – Nidelcoff, Maria Tereza – Editora 
Brasiliense; Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. 1 a 10 – Séc. de Educação Fundamental Brasília 
– MEC/S; Avaliação da aprendizagem escolar – Cipriano Luckesi; A importância do ato de Ler – Paulo 
Freire – Editora Cortez; Reflexões sobre alfabetização – Emília Ferreiro – Editora Cortez; Ensino: as 
abordagens do processo – Maria da Graça N. Mizukami; Planejamento: Plano de Ensino-Aprendizagem 
e Projeto Educativo – Celso dos Santos Vasconcelos; A formação social da mente – L. Vygotsky – 
Editora Martins Fontes – SP; Educação como prática da Liberdade – Paulo Freire – Editora Paz e Terra 
S/A; Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro – Maria da Graça Azenha – Editora Ática; Pensamento 
e Linguagem – L. S. Vygotsky – Livraria Martins Fontes Editora Ltda – São Paulo – SP; Os sete 
saberes necessários à Educação do Futuro – Edgar Morin – Editora Cortez – São Paulo – SP; 
Repensando a Didática – Antonia Osina Lopes, Ilma Passos Alencastro Veiga e outros – Papirus 
Editora. 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Proposta Curricular (SC); Sistema Municipal de Ensino; Constituição Federal: Capítulos da 
Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei n° 8.069 
Biodinâmica da Atividade Física / Movimento Humano (morfologia, fisiologia, biomecânica); 
Comportamento da Atividade Física / Movimento Humano (mecanismos e processos de 
desenvolvimento motriz, aquisição de habilidades motoras); Cultura das Atividades Físicas / 
Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); Equipamento 
e Materiais (diferentes equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na ação 
pedagógica e técnica científica com as manifestações de Atividade Física / Movimento Humano); 
Atividade Física / Movimento Humano e Performance (desempenho e condicionamento 
humano); Atividade Física / Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e 
aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar 
(Desenvolvimentista, Críticas, Psicomotora, Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, 
Tonicidade, Orientação Espaço Temporal, Práxia Global e Fina); Corporeidade (Esquema 
Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal); Cineantropometria (Antropometria); 
Crescimento e Desenvolvimento Corporal; Primeiros Socorros; Organização de Eventos; 
Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; 

 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Proposta Curricular (SC); Sistema Municipal de Ensino; Constituição Federal: Capítulos da 
Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei n° 8.069. 
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A 
Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; 
Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas 
(coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino 
da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o 
desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o 
desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes 
linguagens artísticas e a educação; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação 
Fundamental. 



 

ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
PROGRAMA 

PORTUGUÊS 
(10 Questões) 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do hífen. 
Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise Sintática. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos, homônimos e 
parônimos. 

MATEMÁTICA 
(10 Questões) 

Operações fundamentais. Números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas decimais: metro, metro 
quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de 
Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações 
de 2(. Grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de 
problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 
combinatória. 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

(10 Questões) 

- Dados históricos e atuais do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
- Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, vegetação, clima, 
limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais, setores: primário, 
secundário e terciário. 
- Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, República 
Juliana, acontecimentos históricos, questão do Contestado. 
- História do Brasil: Período Colonial: descobrimento, capitanias hereditárias, governo geral, vinda 
de D. João VI. Período Imperial: Independência, Abdicação de D. Pedro I, Abolição da 
Escravatura, Economia do Café. Período Republicano: Proclamação da República, Aspectos 
Políticos, Econômicos e Sociais do Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945), aspectos políticos, 
econômicos e sociais a partir de 1964. 
- Geografia do Brasil: Espaço brasileiro, divisão regional, relevo, principais tipos climáticos, 
bacias hidrográficas, pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio (interno e externo), 
distribuição geográfica da população. 
- Formação do povo brasileiro, sociedade brasileira, Estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, 
objetivos nacionais, direitos e deveres do cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, 
Constituições brasileiras, Símbolos Nacionais e Estaduais. 
- Atualidades. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
(10 Questões) 

Atribuições de Secretarias, Órgãos, Departamentos e Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar nº 29/2007 e anexos. 
Lei Orgânica do Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
Código de Ética Profissional. 
Proposta Curricular (SC); Sistema Municipal de Ensino; Constituição Federal: Capítulos da 
Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei n° 8.069. 
Verb Tenses; Modal auxiliary verbs; Possessive adjectives and pronouns; Genitive case; 
Personal, reflexive and emphasizing pronouns; Prepositions; Plural of nouns; Indefinitive 
pronouns; Interrogatives; Degrees of adjectives; Relative pronouns; Adverbs. 

 


