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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO 
 

Condição especial para REALIZAÇÃO de provas  
 
 
 
______________________________________________________, portador do docu-
mento de identidade nº ____________________, inscrito no CONCURSO PÚBLICO nº 
01/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO - SC residente e domiciliado 
a Rua  _________________________, nº _______ , Bairro ______________________, 
Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________ , re-
quer a Vossa Senhoria condição especial para realização de provas, conforme Edital do 
Concurso: 
 
(Assinale a sua opção) 
 
1)  (     ) Prova Ampliada 
     Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
2)  (     ) Sala Especial 
     Especificar: ____________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
3)  (     ) Prova em Braile: 
 
4)  (     ) Leitura de Prova: 
       
5)  (     ) Outra Necessidade: 
     Especificar: ____________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 

Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 

 
Treze de Maio, __ de ____________ de 2011. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    E S T A D O  D E  S A N T A  C A T A R I N A     

 PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO     
  

 

Prefeitura Municipal de Treze de Maio 
Av. 7 de Setembro, 20 – Centro – Fone/Fax (48) 3625 2100 – 88.710-000 – Treze de Maio – SC 

prefeitura@trezedemaio.sc.gov.br 
 

30 

ANEXO II 
 

CERTIDÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Identificação da Instituição ou Empresa (razão social, endereço e CNPJ): 
_____________________________________________________________________, 
com sede a Rua ___________________________nº __CNPJ nº _________________, 
na cidade de _________________________, Estado de _________________________ 
 
Certificamos, para os fins de contagem de experiência profissional, conforme estabelece 
o Edital 01/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO, que o (a) senhor 
(a) 
___________________________________________________________________ 
Documento de Identidade nº ______________________ .  
Nascido em ______/_______/_______ .  
CPF nº __________________________, exerceu/exerce atividades nesta institui-
ção/empresa, conforme abaixo especificado: 
Período de _______/_______/_______ a _______/_______/_______ .  
 
 
Tempo de Experiência:_________ anos, _________meses, _________dias. 
 
Descrição das atribuições (descrever as atividades que o servidor/empregado exerceu 
ou exerce): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações 
constantes desta certidão são a expressão da verdade. 
 
_______________________, _______ de __________________________ de 2011. 

(local e data) 
 
 
 
 

________________________________ 
(carimbo e assinatura do responsável) 
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ANEXO III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 

 
 
 
   Eu, ....................................................................inscrito para o Con-
curso Público nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Treze de Maio, sob nº ................, 
concorrendo ao cargo de Motorista/Operador de Máquinas, optando por fazer a prova 
pratica em retroescavadeira (   ) ou trator agrícola (    ) assumo integralmente a respon-
sabilidade civil e criminal, assim como declaro estar ciente do dever de indenizar os da-
nos morais e materiais causados a terceiros, inclusive ao patrimônio da Prefeitura Muni-
cipal de Treze de Maio, em decorrência do manuseio, condução e operação de equipa-
mentos, praticados durante as provas do referido concurso.  
 
Por ser expressão fiel da verdade, firmo o presente termo para que produza todos os 
efeitos legais.  
 
 

Treze de Maio,........ de ......................................... de 2011. 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
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ANEXO IV 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  

Lei nº 319/1999 de em 30 de novembro 1999. 
Lei Complementar n° 334/2000 de 17 de março de 2000 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário de Saúde 

Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famí-
lias e atualizar permanentemente esse cadastro;  Identi-
ficar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  
Identificar área de risco; Orientar as famílias para utili-
zação adequada dos serviços de saúde, encaminhando-
as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário; Realizar ações e ati-
vidades, no nível de suas competências, na áreas priori-
tárias da Atenção Básicas;  Realizar, por meio da visita 
domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famí-
lias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem infor-
mado, e informar aos demais membros da equipe, sobre 
a situação das família acompanhadas, particularmente 
aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de 
educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promo-
ção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando desen-
volver ações coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a di-
nâmica social da comunidade, suas necessidades, po-
tencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos 
existentes na comunidade que possa ser potencializa-
dos pela equipe.  

Assistente Social 

Planeja e executa atividades que visam a assegurar o 
processo de melhoria da qualidade de vida, bem como 
busca garantir o atendimento das necessidades básicas 
das classes populares e dos Segmentos sociais mais 
vulneráveis às crises sócio-econômicas, e outras ativi-
dades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de 
menor grau de complexidade efetuando o serviço de 
limpeza e conservação, além de trabalhos braçais e ou-
tras atividades correlatas determinadas pelos superiores 
hierárquicos. 

Enfermeiro Compreende ações educativas, preventivas e curativas, 
na área da saúde pública, e outras atividades correlatas. 

Engenheiro Agrônomo 

Corresponde a execução das ações relacionadas à pre-
venção, erradicação e combate às doenças bem como 
acompanhamento técnico na área agrícola, e outras 
atividades correlatas. 

Fonoaudiólogo Atividade de natureza especializada que estuda o ser 
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humano, enquanto usa o seu organismo, num ambiente 
que exige a comunicação. Gagueira, Dislexia, alfabeti-
zação, comunicação do deficiente aditivo, afasia, são 
alguns dos campos que o fonoaudiólogo pode atuar. 
Assim a Fonoaudiologia tem aplicações educacionais, 
estéticas e terapêuticas, e como ciência, está relaciona-
da mais intimamente com a Psicologia, a Lingüística, a 
Medicina e a Física Acústica. " 
 

Médico ESF 

Atividade de natureza especializada, envolvendo super-
visão, planejamento, coordenação, programação e exe-
cução de atividades pertinentes a defesa e proteção da 
saúde individual e coletiva, e outras atividades correla-
tas. 

Motorista 

Atividade de execução específica, de natureza opera-
cional, abrangendo condução, manutenção e conserva-
ção de veículos motorizados no transporte oficial de 
passageiros e carga, e outras atividades correlatas. 

Operador de Equipamentos 

Atividade qualificada de menor grau de complexidade, 
de natureza repetitiva, abrangendo operação, manuten-
ção e conservação de máquinas e equipamentos, e ou-
tras atividades correlatas. 

Professor de Educação Física II 

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
- Participar do processo de planejamento das atividades 

da escola; 
- Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao 

avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do 
ensino; 

- Executar o trabalho docente em consonância com o 
plano curricular da escola; 

- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensi-
no; 

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

- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

- Estabelecer formas alternativas de recuperação para 
os que apresentarem menor rendimento; 

- Atualizar-se em sua área de conhecimento; 
- Cooperar com os serviços de administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação e-
ducacional; 

- Zelar pela aprendizagem do aluno; 
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 

culturais e conselhos de classe; 
- Levantar, interpretar e formar dados relativos à reali-

dade de sua(s) classe(s); 
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão 

superior competente; 
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- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 
setores específicos de atendimento; 

- Participar da elaboração do regimento escolar e da 
proposta pedagógica da escola; 

- Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o 

cargo. 

Professor III – 20 horas 

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
- Participar do processo de planejamento das atividades 

da escola; 
- Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao 

avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do 
ensino; 

- Executar o trabalho docente em consonância com o 
plano curricular da escola; 

- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensi-
no; 

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

- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

- Estabelecer formas alternativas de recuperação para 
os que apresentarem menor rendimento; 

- Atualizar-se em sua área de conhecimento; 
- Cooperar com os serviços de administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação e-
ducacional; 

- Zelar pela aprendizagem do aluno; 
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 

culturais e conselhos de classe; 
- Levantar, interpretar e formar dados relativos à reali-

dade de sua(s) classe(s); 
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão 

superior competente; 
- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; 
- Participar da elaboração do regimento escolar e da 

proposta pedagógica da escola; 
- Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o 

cargo. 

Professor Nível II 

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
- Participar do processo de planejamento das atividades 

da escola; 
- Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao 

avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do 
ensino; 

- Executar o trabalho docente em consonância com o 
plano curricular da escola; 
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- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensi-
no; 

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

- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

- Estabelecer formas alternativas de recuperação para 
os que apresentarem menor rendimento; 

- Atualizar-se em sua área de conhecimento; 
- Cooperar com os serviços de administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação e-
ducacional; 

- Zelar pela aprendizagem do aluno; 
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 

culturais e conselhos de classe; 
- Levantar, interpretar e formar dados relativos à reali-

dade de sua(s) classe(s); 
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão 

superior competente; 
- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; 
- Participar da elaboração do regimento escolar e da 

proposta pedagógica da escola; 
- Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o 

cargo. 

Servente/Merendeira 

Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de 
menor grau de complexidade efetuando o serviço de 
limpeza,  conservação, preparo de alimentação,  além 
de trabalhos braçais e outras atividades correlatas de-
terminadas pelos superiores hierárquicos. 

Técnico em Enfermagem 

Atividade técnica, na área de enfermagem, desenvolvi-
das junto ao indivíduo, família a comunidade visando a 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da 
saúde, e outras atividades correlatas. 

Trabalhador Braçal 

Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de 
menor grau de complexidade efetuando o serviço de 
limpeza e conservação, além de trabalhos braçais e ou-
tras atividades correlatas determinadas pelos superiores 
hierárquicos. 

Telefonista 

Atividade de natureza repetitiva, envolvendo orientação 
e execução qualificada de trabalhos referentes a ligação 
telefônica, transmissão e recebimento de mensagens, e 
outras atividades correlatas. 
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ANEXO V 
 

PROPOSTA DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1. ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
1.1. PARTE I – GERAL: COMUM A TODOS OS CARGOS. 
 
1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA : Compreensão, interpretação e re-escritura de textos. 
Noções gerais de gramática. Fonologia. Ortografia: acentuação gráfica, estrutura e for-
mação de palavras. Verbos: tempo, modo, emprego. Substantivos: classificação e em-
prego, flexão de gênero, número e grau, formação e análise. Artigo. Adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões. Advérbios: classificação, 
flexão, grau. Pronomes: conceito, classificação. Numerais. Preposição. Conjunções. In-
terjeições. Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases, complementos 
verbais e nominais, vozes verbais, orações subordinadas, orações coordenadas, con-
cordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Problemas gerais da língua culta: 
grafia de palavras e expressões. Crase. Derivação prefixal e sufixal. Recursos fonológi-
cos, morfológicos, sintáticos, semânticos. Redação oficial: formas de tratamento, tipos 
de discursos e correspondência oficial. 
1.1.2. MATEMÁTICA : Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e com-
plexos. Sistema legal de medidas. Geometria plana e espacial. Funções: algébrica, loga-
rítmica, exponencial e trigonométrica. Razões e proporções: divisão proporcional, regra 
de três simples e compostas. Porcentagens. Equações e inequações: de primeiro e se-
gundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Progressões: aritméticas e 
geométricas. Análise combinatória: contagem e fatorial, permutação, arranjo, combina-
ção, binômio de Newton e noções de probabilidade. Matrizes, determinantes e sistemas 
lineares. Matemática Financeira: juros simples e compostos, taxas de juros nominal, efe-
tiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente, moeda, câmbio, títulos e valores. No-
ções de Estatística: gráficos e tabelas, média, moda, mediana e desvio-padrão.  
1.1.3 RACIOCÍNIO LÓGICO:  Estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas 
lógicos; aritmética, álgebra e geometria básica. 
1.1.4. NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  Conceitos de hardware e de software. Procedi-
mentos, aplicativos, e dispositivos para o armazenamento de dados e para a realização 
de cópia de segurança (backup). Edição de Texto: aplicativos, criação e alteração, for-
matação, recursos avançados. Planilha Eletrônica: aplicativos para criação, criação e 
fórmulas, automatização de tarefas, recursos avançados. Apresentação Multimídia: apli-
cativos, slides, configuração, recursos avançados. Internet/ Intranet: noções de rede, 
formas de acesso, dispositivos necessários, protocolos, navegadores, recursos avança-
dos. Correio Eletrônico: gerenciadores e servidores de e-mails, configuração de contas 
de emails, enviando e recebendo e-mails, lixo eletrônico, filtro anti-spam, recursos avan-
çados. 
1.1.5. CULTURA GERAL E CIDADANIA:  Questões sobre: Ética, cidadania, civilidade, 
segurança, campanhas preventivas e educativas, tecnologia, meio ambiente, ecologia, 
política, economia, arte e cultura. Composição, atuação e responsabilidades dos pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário.  
 
1.2. PARTE II – ESPECÍFICA: REFERENTE A CADA CATEGO RIA E AS RESPECTI-
VAS HÁBILIDADES EXIGIDAS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ ES INERENTES 
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AO CARGO, ALÉM DAQUELES CONSTANTES DA GRADE CURRICU LAR DA FOR-
MAÇÃO EXIGIDA NÃO MENCIONADOS NESTE PROGRAMA.   
 
1.2.1 CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88. Lei Orgânica do Município. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. Código de 
Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Norma Opera-
cional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996. Norma Operacional da As-
sistência à Saúde - NOAS - SUS/2001. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do 
Idoso. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). 
Conselhos Municipais: de Assistência Social - Tutelar - do Direito da Criança e do Ado-
lescente. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Legislação regulamentadora e 
normatizadora da profissão. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: Políticas Sociais Públicas 
no Brasil. Principais correntes do Serviço Social. As questões teóricas metodológicas do 
Serviço Social: métodos, instrumentais técnico-operativos. A pesquisa social e sua rela-
ção com a prática do Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, histó-
ria e debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendên-
cias, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O Planejamento Estra-
tégico como instrumento para intervenção do Serviço Social. O processo de trabalho no 
Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Serviço Social 
e Família: Questões Contemporâneas. Conhecimentos sobre a elaboração do Plano 
Municipal de Assistência Social e seus processos. 
 
1.2.2 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Código de Defesa do Con-
sumidor. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: 
2.1 Conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instala-
ções. 2.2 Utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de 
limpeza. 2.3 Noções básicas de conservação e manutenção de ruas, praças, jardins e 
estradas especificamente sobre: capina e abertura de valas, calçamento e pavimenta-
ção em geral. 2.4 Noções básicas de construção e edificação tais como: carpintaria, 
marcenaria, alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura. 2.5 Limpeza pública: coleta, remo-
ção e reciclagem de lixos e detritos. 2.6 Noções básicas sobre seqüência correta das 
operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de ferramentas, utensí-
lios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, con-
servação e manutenção do patrimônio. 2.7 Noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPIs inerente às atividades a serem de-
senvolvidas. 2.8 Noções básicas de relacionamento humano no trabalho.  
 
1.2.3 CARGO: ENFERMEIRO  
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Sistema Único de Saúde: SUS – princípios e diretri-
zes. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001. Noções sobre políticas de sa-
úde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social na saúde. Ética 
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos 
básicos. Leis Federais, Estaduais e Municipais sobre saúde pública.  Saúde da Família: 
Estratégia do Programa Saúde da Família; Modelos de Atenção a Saúde; Planejamento 
estratégico como instrumento de gestão e assistência; Sistema de Atenção Básica como 
instrumento de trabalho da equipe no Programa da Família.  Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de Defesa do Consumidor. Estatuto dos Servi-
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dores Públicos Municipais. Legislação regulamentadora e normatizadora da profissão. 2. 
CONHECIMENTOS SOBRE: Administração em Enfermagem: Instrumentos administra-
tivos - manuais, regimentos, normas e rotinas do serviço de enfermagem; Estrutura or-
ganizacional e os serviços de enfermagem; Funções Administrativas - planejamento, 
organização, coordenação e controle. Equipe de saúde. Educação para a saúde. O tra-
balho com grupos. A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital. Sa-
úde da mulher. Saúde da criança. Saúde do adulto. Saúde do idoso. Doenças sexual-
mente transmissíveis; AIDS. O programa de saúde da família. Vigilância à saúde: perfil 
epidemiológico, vacina, endemias e epidemias. Atuação em Postos e Unidades de Saú-
de. 
 
1.2.4 CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88 e suas emendas. Lei 4320/64 
(Federal). Lei Complementar 101/2000(Federal) Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 
8666/93 (Federal) - Licitações Públicas e suas alterações. Lei Orgânica do Município. 
Legislação federal, estadual e municipal sobre: defesa sanitária vegetal; padronização e 
classificação de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de 
valor econômico; inspeção de produtos de origem vegetal; fiscalização de insumos agrí-
colas. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Legislação regulamentadora e 
normatizadora da profissão. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: 2.1 Solos: Conceito; Fato-
res de formação; Características morfológicas; Propriedades físicas e químicas; Sistema 
Brasileiro de Classificação do Solo; Elementos essenciais ao desenvolvimento das plan-
tas; Acidez; Fertilizantes nitrogenados, fosforados e potássios; Adubos orgânicos; Prin-
cípios de conservação; Fertilidade e produtividade; coleta de amostra; Matéria Orgânica 
do solo. Uso e Manejo dos Solos: Causas da degradação do solo; Práticas conservacio-
nistas e controle de erosão. 2.2 Uso e Manejo da Água: Gestão de Recursos Hídricos; 
Irrigação e Drenagem: Avaliação da necessidade de irrigação. Tipos de sistemas de irri-
gação. Critérios de seleção. Eficiência dos diferentes métodos de irrigação. Manejo da 
irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por aspersão, sulcos 
e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de drenagem. 
Critérios para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo 
custo (métodos alternativos). Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem 
superficial e subsuperficial. 2.3 Fitossanidade: fitopatologia, entomologia, ciência das 
plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e pragas não quarentenárias regula-
mentadas, manejo integrado de pragas quarentenárias, uso correto e seguro de agrotó-
xicos e afins, quarentena vegetal (tratamentos quarentenários, zonas de baixa prevalên-
cia de pragas, zonas livres de pragas, sistemas de minimização de riscos (sistema a-
proach), certificação fitossanitária, certificação fitossanitária de origem). Organismos ge-
neticamente modificados. 2.4 Culturas Regionais: feijão, milho, batata-doce, mandioca 
arroz, fumo, frutas. Colheita, pós-colheita e comercialização. 2.5 Conhecimentos de A-
groecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agro ecossistema: 
estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em su-
as relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de 
ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, 
diversidade e estabilidade em agro ecossistemas. A transição da agricultura convencio-
nal à agricultura ecológica. Agricultura orgânica: Armazenamento e transporte de produ-
tos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Me-
todologia de amostragem e de análise de produtos de origem vegetal, seus produtos, 
subprodutos e resíduos de valor econômico. 2.6 Silvicultura, reflorestamento e espécies 
nativas de importância regional. 2.7 Gestão ambiental: Política nacional do Meio Ambi-
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ente e conservação dos recursos renováveis. Agroindústria e processamento de alimen-
tos de origem vegetal e animal. Biodiesel, processamento e principais fontes e rendi-
mento. 2.8 Administração Rural: Fatores e custo de produção; formação de preços; pla-
nejamento e avaliação de bens; financiamento; contabilidade; comercialização. Crédito 
rural; PRONAF e suas linhas de financiamentos. Reforma agrária: Política pública de 
inclusão social e desenvolvimento econômico; fortalecimento da agricultura familiar e 
Democratização do acesso a terra. Agricultura Familiar: Características, Política Nacio-
nal de Assistência Técnica e Extensão Rural. PRONAF e suas linhas de financiamentos. 
2.9 Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. 
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercializa-
ção e armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do uso de agro-
tóxicos no ambiente. 2.10 Controle Biológico: Principais agentes - grupos e característi-
cas. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de con-
trole biológico. Controle de qualidade de agentes de controle biológico. Importação, ex-
portação e regulamentação de agentes de controle biológico. 2.11 Mecanização Agríco-
la: Tratores agrícolas. Máquinas e equipamentos de tração animal e tratorizada: caracte-
rização; regulagens, capacidade operacional e manutenção. Seleção e planejamento de 
uso de sistemas mecanizados. 2.12 Conhecimentos básicos sobre os organismos inter-
nacionais e blocos econômicos regionais (OMC, FAO, OMS, CIPP, CODEX ALIMEN-
TARIUS, COSAVE, UE E MERCOSUL).  
 
1.2.5 CARGO: FONOAUDIÓLOGO. 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88 e suas emendas. Lei Orgânica 
do Município. Sistema Único de Saúde: SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre polí-
ticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social na 
saúde. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: 
conceitos básicos. Leis Federais, Estaduais e Municipais sobre saúde pública. Saúde da 
Família: Estratégia do Programa Saúde da Família; Modelos de Atenção a Saúde; Pla-
nejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência; Sistema de Atenção 
Básica como instrumento de trabalho da equipe no Programa da Família. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de Defesa do Consumidor. Estatu-
to dos Servidores Públicos Municipais. Legislação regulamentadora e normatizadora da 
profissão. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: Diagnóstico audiológico: procedimentos utili-
zados na avaliação audiológica de crianças e adultos, objetivando detectar um possível 
comprometimento auditivo; Seleção e indicação de aparelhos de amplificação sonora 
individual; Habilitação e reabilitação do indivíduo portador de deficiência auditiva; De-
senvolvimento de programas de prevenção dos transtornos da audição; Motricidade o-
ral: prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas relacionados 
ao sistema estomatognático, do ponto de vista tanto odontológico quanto neurológico; 
Avaliação clínica e procedimentos fonoaudiológicos utilizados para detectar possíveis 
alterações nesse sistema; Habilitação e reabilitação do sistema estomatognático; De-
senvolvimento de programas de prevenção das possíveis alterações desse sistema; 
Linguagem: prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas re-
lacionados à linguagem oral e à linguagem escrita da criança e do adulto, inclusive de 
casos neurológicos; Avaliação de processos comunicativos não-verbais, da linguagem 
oral e da linguagem escrita; Habilitação e reabilitação de indivíduos portadores de pato-
logias que afetem o desenvolvimento ou o uso da linguagem oral e da linguagem escri-
ta; Desenvolvimento de formas de prevenção de possíveis alterações da linguagem; 
Elaboração de programas para um melhor desenvolvimento da linguagem oral e/ou es-
crita; Voz: prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas rela-
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cionados as disfonias funcionais, orgânico-funcionais e orgânica e estética vocal; Avali-
ação da função vocal: clínica, percentual, instrumental-funcional das estruturas do trato 
vocal e objetiva; Habilitação e reabilitação vocal; Desenvolvimento de programas de 
prevenção dos distúrbios da voz.  
 
1.2.6 CARGO: MÉDICO GERAL ESF  
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Sistema Único de Saúde: SUS – princípios e diretri-
zes. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001. Noções sobre políticas de sa-
úde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social na saúde. Ética 
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos 
básicos. Leis Federais, Estaduais e Municipais sobre saúde pública.  Saúde da Família: 
Estratégia do Programa Saúde da Família; Modelos de Atenção a Saúde; Planejamento 
estratégico como instrumento de gestão e assistência; Sistema de Atenção Básica como 
instrumento de trabalho da equipe no Programa da Família.  Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto do Idoso. Código de Defesa do Consumidor. Estatuto dos Servi-
dores Públicos Municipais. Legislação regulamentadora e normatizadora da profissão. 2. 
CONHECIMENTOS SOBRE: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Do-
enças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardía-
ca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abs-
cessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gas-
trointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, 
diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, in-
suficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glome-
rulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glân-
dulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia an-
tibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos 
e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas. 
 
1.2.7 CARGO: MOTORISTA 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Código de Defesa do Con-
sumidor. Código Nacional de Trânsito, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN e 
DENATRAN. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto do Idoso. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: 2.1. Regras gerais de 
circulação. 2.2. Deveres e proibições. 2.3. Infrações e penalidades. 2.4. Dos veículos. 
2.5. Dos condutores de veículos. 2.6. Direção defensiva. 2.7. Prevenção de acidentes. 
2.8. Condição de adversa. 2.9. Colisão. 2.10. Distância. 2.11. Cruzamento. 2.12. Ultra-
passagem. 2.13. Curvas. 2.14. Rodovias. 2.15. Placas de advertência. 2.16. Placas de 
regulamentação. 2.17. Placas de indicação de serviço auxiliar. 2.18. Sinalização hori-
zontal. 2.19. Conhecimento básico de mecânica. 2.20. Conhecimento teórico de primei-
ros socorros, restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de 
trânsito. 2.21. Transporte de passageiros, mercadorias e volumes. 2.22. Noções básicas 
sobre segurança e higiene no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPIs.  
 
 
1.2.8 CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 
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CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Código de Defesa do Con-
sumidor. Código Nacional de Trânsito, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN e 
DENATRAN. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 2. CONHECIMENTOS 
SOBRE: 2.1. Regras gerais de circulação. 2.2. Deveres e proibições. 2.3. Infrações e 
penalidades. 2.4. Dos veículos. 2.5. Dos condutores de veículos. 2.6. Direção defensiva. 
2.7. Prevenção de acidentes. 2.8. Condição de adversa. 2.9. Colisão. 2.10. Distância. 
2.11. Cruzamento. 2.12. Ultrapassagem. 2.13. Curvas. 2.14. Rodovias. 2.15. Placas de 
advertência. 2.16. Placas de regulamentação. 2.17. Placas de indicação de serviço auxi-
liar. 2.18. Sinalização horizontal. 2.19. Conhecimento básico de mecânica. 2.20. Conhe-
cimento teórico de primeiros socorros, restrito apenas às exigências do CONTRAN ou 
órgão regulamentador de trânsito. 2.21. Conhecimentos sobre máquinas leves e pesa-
das dos diversos tipos para as situações reais de trabalho. 2.22. Noções básicas sobre 
segurança e higiene no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPIs.  
 
1.2.9 CARGO: SERVENTE 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Código de defesa do con-
sumidor. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município. 2. CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE: 2.1 Conservação, manutenção, 
higiene, limpeza e conservação de móveis e instalações. 2.2 Utilização, guarda e arma-
zenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. 2.3 Seqüência correta das 
operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de ferramentas, utensí-
lios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, con-
servação e manutenção do patrimônio. 2.4 Conservação, manutenção, cozimento, ar-
mazenamento e reposição dos alimentos. 2.5 Grupos de alimentos e seu valor nutricio-
nal. 2.6 Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. 2.7 Conhecimentos 
básicos de higiene e limpeza dos utensílios e equipamentos da cozinha. 2.8 Noções bá-
sicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPIs 
inerente às atividades a serem desenvolvidas. 2.9. Noções básicas de relacionamento 
humano no trabalho.  
 
1.2.10 CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88. Lei Orgânica do Município. 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996. Estatuto da 
criança e do adolescente (ECA). Estatuto do idoso. Código de defesa do consumidor. 
Legislação regulamentadora e normatizadora da profissão. 2. CONHECIMENTOS SO-
BRE: 2.1. INSTRUMENTOS BÁSICOS DE TRABALHO: Métodos de desinfecção e este-
rilização. 2.2. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: higiene e conforto, sinais vitais, 
curativo, sondagem, bandagem, terapêutica medicamentosa, alimentação, hidratação, 
cuidados com a respiração, cuidados relacionados às eliminações, cuidados com feri-
das; Assistência Sistematizada às necessidades de regulação térmica, circulatória e 
respiratória do paciente; Assistência Sistematizada de Enfermagem a Mulher e a Crian-
ça: Assistência ao Pré-Natal, Exame Físico da gestante; orientação quanto aos exames 
de rotina; preparo da gestante para o parto normal, atendimento ao puerpério imediato; 
atendimento mediato e imediato ao recém nascido; Insuficiência Respiratória Aguda, 
Asma brônquica; Diarréias; Convulsões; Assistência Sistematizada de Enfermagem ao 
Adulto: Distúrbios Clínicos: Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, DPOC, Insuficiência 
renal aguda; Feridas: tipos e tratamento; Cuidar de Enfermagem Peri operatório; Pro-
cessamento de artigos médico-hospitalares; Assistência Sistematizada de Enfermagem 
aos Portadores de Doenças Infecciosas e Parasitárias: Precauções Padrão: Tuberculo-
se, Meningites, Leptospirose, Tétano, Leishmaniose, Toxoplasmose, Malária, Dengue, 
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Hepatite, AIDS, Criptococose; Coleta de material para exames laboratoriais; Cuidados 
de enfermagem às doenças prevalentes na infância: afecções respiratórias, diarréi-
a,desidratação, desnutrição; Cuidados de enfermagem nas urgências e emergência: 
parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, envene-
namento, convulsão, afogamento, hemorragias; Cuidados de enfermagem no pré e pós 
operatório; Cuidados de enfermagem no post-mortem. 2.3. IMUNIZAÇÃO: esquema bá-
sico de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde, doenças preveníveis por 
imunização, rede de frios, campanhas educativas em saúde. 2.4. Atuação em Postos e 
Unidades de Saúde. 2.5. SEGURANÇA e higiene no trabalho e uso de Equipamentos de 
Proteção - EPIs.  
 
1.2.11 TRABALHADOR BRAÇAL 
CONTEÚDOS: 1. MÓVEIS E INSTALAÇÕES:  Noções básicas de conservação, manu-
tenção, higiene e limpeza e conservação. 2. NOÇÕES BÁSICAS DE CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, JARDINS E ESTRADAS ESPECIFICAMENTE 
SOBRE: capina e abertura de valas, calçamento e pavimentação em geral. 3. NOÇÕES 
BÁSICAS DE CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO TAIS COMO: carpintaria, marcenaria, 
alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura. 4. NOÇÕES BÁSICAS DE LIMPEZA PÚBLICA: 
coleta, remoção e reciclagem de lixos e detritos. 5. MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUI-
PAMENTOS DE LIMPEZA: utilização; guarda e armazenagem; tipos; seqüência correta 
das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de ferramentas; 
dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção 
do patrimônio.  6. SEGURANÇA: Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e 
uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. 
7. RELAÇÕES HUMANAS: Noções básicas de relacionamento humano no trabalho.   
 
1.2.12. TELEFONISTA 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Código de Defesa do Con-
sumidor. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Estatuto do Idoso. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: 
Manuseio de listas telefônicas: listas de assinantes por nome, lista de assinantes por 
ordem de endereço, lista classificada (páginas amarelas). Ligações urbanas, interurba-
nas, nacionais: discagem via telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta 
à distância (DDD) - utilização dos serviços, tarifas. Utilização dos serviços de atendi-
mento ao público das concessionárias. Aparelhos de PABX: conhecimento e operação, 
cuidados com o equipamento. Termos técnicos em telecomunicações; fraseologia co-
mum. Relacionamento interpessoal: a importância do auto-conhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relaciona-
mento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens, códigos e in-
terpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios de comunicações 
modernos: telex, fax, computador, etc. 
 
1.2.13 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   
CONTEÚDO: 1. LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município. Sistema Único de Saúde: 
SUS - princípios e diretrizes. Leis Federais, Estaduais e Municipais sobre saúde pública. 
Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Programa Saúde da Família. 
Sistema de Atenção Básica.  Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
Código de Defesa do Consumidor. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 2. 
CONHECIMENTOS SOBRE: 2.1 Saúde e Comunidade (conceitos, promoção da saúde 
e participação comunitária.). 2.2 PACS (conceito, estratégia, ação e atuação do ACS. 



 
    E S T A D O  D E  S A N T A  C A T A R I N A     

 PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO PREFE I TURA MUNICIPAL  DE  TREZE  DE  MAIO     
  

 

Prefeitura Municipal de Treze de Maio 
Av. 7 de Setembro, 20 – Centro – Fone/Fax (48) 3625 2100 – 88.710-000 – Treze de Maio – SC 

prefeitura@trezedemaio.sc.gov.br 
 

43 

2.3. Atenção primária à saúde (conceitos, características, estratégias). 2.4. Diagnóstico 
Comunitário (conceito, metodologia, fonte, coleta, interpretação e análise dos dados).  
2.5. Noções sobre: Meio ambiente; Saneamento básico; Imunização; Nutrição;  Higiene; 
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso. 
 
 
1.2.14 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CARGOS: 1) PROFE SSOR DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA II 2) PROFESSOR III 20 HORAS; 3) PROFESS OR NÍVEL II 20 HORAS.  
1.2.5.1. COMUM A TODOS 
CONTEÚDOS: 1. LEGISLAÇÃO: A educação na Constituição Federal. Lei Orgânica do 
Município. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. FUNDEB.  Proposta 
Curricular de Santa Catarina. Plano Nacional de Educação.  Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Plano de Carreira 
do Magistério Público Municipal. 2. CONHECIMENTOS SOBRE: 2.1 Fundamentos Teó-
ricos e Filosóficos da Educação: Processo Educativo no Contexto Histórico. Concepções 
e Tendências Pedagógicas. Psicologia do Desenvolvimento: teorias principais. Ética no 
Trabalho Docente. Função social da Escola e compromisso social do Educador. Escola 
e Cidadania. Adolescência e Conflitos. 2.2. Metodologia e Prática de Ensino: Eixos Ori-
entadores das Práticas Pedagógicas: Parâmetros Curriculares Nacionais e Proposta 
Pedagógica Municipal - fundamentos, planejamento, implementação, acompanhamento 
e avaliação.  Construção Social do Conhecimento: papel do educador, do educando e 
da sociedade. Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Concepções de 
Aprendizagem. Processo de Avaliação da Aprendizagem. Currículo: os diferentes para-
digmas, fundamentos, conceitos e concepções.  
1.2.5.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONFORME A ÁREA E/OU DISCIPLINA 
DE FORMAÇÃO.  
 
 


