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RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 AO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA faz saber a quem possa interessar a RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 ao EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, conforme segue. 

 

I- Retifica-se parte da tabela do item 2.1, conforme segue: 

 

Cargo Vagas 
Vagas 

PCD 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Inicial R$ 
Habilitação/Escolaridade Exigida 

Tipo de 

Prova 

Valor da Taxa 

de Inscrição 

Agente Comunitário de Saúde - Barra da Prata 1 - 40h R$ 1.348,58 
Ensino Médio Completo e residir na Área de 

Atuação desde a data de publicação deste edital 
Objetiva R$ 50,00 

Agente Comunitário de Saúde - Capitão Furtado 1 - 40h R$ 1.348,58 
Ensino Médio Completo e residir na Área de 

Atuação desde a data de publicação deste edital 
Objetiva R$ 50,00 

Agente Comunitário de Saúde - São José, Rio do 

Ouro, parte Itaió Sertão 
1 - 40h R$ 1.348,58 

Ensino Médio Completo e residir na Área de 

Atuação desde a data de publicação deste edital 
Objetiva R$ 50,00 

Agente Comunitário de Saúde - Serra da Garganta 1 - 40h R$ 1.348,58 
Ensino Médio Completo e residir na Área de 

Atuação desde a data de publicação deste edital 
Objetiva R$ 50,00 

Almoxarife 1 - 40h R$ 998,00 1º Grau completo Objetiva  R$ 50,00 

Auxiliar de Contabilidade 1 - 40h R$ 1.520,60 Ensino Médio Objetiva R$ 80,00 

Mecânico CR - 40h R$ 1.314,09 Alfabetizado 
Objetiva e 

Prática 
R$ 50,00 

Médico ESF 1 - 40h R$ 16.709,61 
Graduação em Medicina com Registro no Conselho 

Profissional 
Objetiva R$ 100,00 

Técnico em Saúde Bucal 2 - 40h R$ 1.368,04 Curso Técnico e Registro no CRO Objetiva R$ 80,00 

 

II- Exclui-se o tempo de serviço do item 7, que passa a conter a seguinte redação: 

  

DA PROVA DE TÍTULOS 
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7.1. Os documentos das PROVAS DE TÍTULOS, para os cargos de Professor e Pedagogo deverão ser entregues no mesmo local 

de realização da Prova Objetiva, no dia 19 de maio de 2019 no momento inicial de realização da Prova Objetiva. OS 

CANDIDATOS QUE DEIXAREM O LOCAL DE PROVAS NÃO PODERÃO RETORNAR PARA EFETUAR A ENTREGA 

DOS COMPROVANTES DA PROVA DE TÍTULOS, portanto o candidato já deverá acessar o local de provas com os comprovantes 

de títulos em mãos e conforme as regras a seguir: 

7.1.1. Os candidatos deverão efetuar os seguintes procedimentos para a apresentação dos títulos: 

a) Preencher devidamente o Anexo III numerando e ordenando corretamente os títulos a serem apresentados. 

b) Todas as folhas (cópias originais ou reprográficas autenticadas em cartório ou cópias simples para os documentos que 

possuírem código para verificação de autenticidade) deverão ser paginadas, de acordo com a ordem do título preenchido no 

formulário de avaliação de títulos. 

c) Os títulos devem ser grampeados na ordem de paginação com o Anexo III como primeira folha e ser entregues no local e 

horário indicados em envelope fechado e opaco. 

d) Não serão considerados títulos apresentados, por qualquer outra forma, ou sem o devido preenchimento do formulário de 

avaliação de títulos ou ainda fora do prazo e horários determinados. 

 

7.2. Para os cargos de PROFESSOR E PEDAGOGO a Segunda Etapa deste Concurso Público consistirá de Prova de Títulos (PT) de 

caráter exclusivamente classificatório a ser contabilizado para todos os candidatos aprovados na prova objetiva podendo totalizar no 

máximo 10 (dez) pontos, conforme a seguir: 

 
Títulos (concluídos) Descrição Pontuação 

Descrição 
Pontuação 

por Título 

Pontuação 

Máxima 

Certificado de pós-graduação na área de educação. 
Doutorado 4,00 4,00 

Mestrado 3,00 3,00 

Especialização (mínimo 360 h/a) 1,00 1,00 

 

I. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 

II. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o 

cargo escolhido. 
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III. Os diplomas de cursos de pós-graduação emitidos no exterior deverão ser reconhecidos na forma da lei e acompanhados de tradução 

oficial. 

IV. Os candidatos que tenham concluído cursos de pós-graduação (em nível de especialização, mestrado ou doutorado) em data posterior 

a 1º de julho de 2017, cujos diplomas não tenham sido confeccionados pela instituição de ensino, poderão entregar certidão emitida pelo 

programa de pós - graduação declarando ter o candidato concluído todos os créditos exigidos pelo programa, ter sido aprovado sem 

ressalvas no trabalho, monografia, dissertação ou tese, bem como ter cumprido todas as demais exigências do curso e no caso dos cursos 

de mestrado ou doutorado, que lhe foi outorgado o título correspondente. A certidão deve ser acompanhada de histórico escolar 

regularmente emitido. 

V. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com a área da educação. 

VI. Não serão pontuados boletim de matrícula, histórico escolar desacompanhado do certificado, atestados de frequência, ou outro 

documento que não ateste claramente que o curso foi concluído. 

VII. Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para a entrega de títulos. 

VIII. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado pontuação zero na prova de títulos para 

o cálculo da pontuação final. 

IX. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento comprobatório da 

alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

X. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como encaminhamento de 

um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. 

Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Concurso Público. 

XI. Uma vez efetuada a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de novos documentos, sob qualquer hipótese ou 

alegação. 

XII. A Comissão responsável pelas análises dos títulos poderá solicitar ao candidato outro(s) documento(s) que achar conveniente para 

confirmar as informações prestadas. 

 

7.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas de títulos. 

 

III- Retifica-se o item 10.9, que passa a conter a seguinte redação. 
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10.9 A convocação que trata o item anterior será realizada através do termo de convocação, o candidato deverá apresentar-se ao setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Santa Terezinha no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para manifestar o interesse pela vaga, ou 

a desistência da mesma por intermédio de e-mail ou declaração. 

 

IV- Altera-se o conteúdo programático dos cargos de AUXILIAR DE CONTABILIDADE e PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E SÉRIES INICIAIS, conforme segue: 

 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder   

regulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e 

convalidação do ato administrativo. Mérito do ato administrativo.  Discricionariedade.  Teoria dos motivos determinantes. Contratos 

Administrativos:   aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; Controle da Administração: 

controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Técnicas de redação oficial conforme Manual de Redação Oficial da Presidência 

da República. Constituição Federal - Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).  Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000 e alterações. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e alterações. Código Tributário Nacional. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização Político Administrativa – Art. 18 a 19. Da União, dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios- Art. 20 a 33. Da administração Pública. Art. 37 a 41. Da tributação e Orçamento – Art. 145 a 162. Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 e alterações. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Lei 5.172, de 25 de outubro 

de 1966. Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 

Estados e Municípios. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Dos Crimes contra a Administração Pública. Artigos 312 a 

359-H. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do Art.  37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Lei Orgânica do Município. Lei n° 041, de 31 de maio de 1993 - Dispõe Sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município e dá Outras Providências. 

Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E SÉRIES INICIAIS 

Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, 

psíquicos e sociais; Educação no mundo atual, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, 

recursos/material didático, Processo Ensino-aprendizagem: avaliação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Desenvolvimento da 

linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Métodos de Alfabetização 

Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia da 

Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral. Direitos de Aprendizagem do aluno, Importância dos gêneros 

textuais e do lúdico no ciclo de alfabetização, A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, 

ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação 

do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, 

letramento; A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e 

aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, 

fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente; Os campos 

conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. Currículo e articulação das áreas do conhecimento, 

Avaliação no ciclo de alfabetização e retenção do aluno, planejamento do professor (rotina, sequência didática, projeto didático), Didática Geral. 

Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do 

educando. Currículo. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 

5º a 17. Constituição Federal, na parte referente à Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Lei Orgânica 

do Município e emendas. Lei n° 041, de 31 de maio de 1993  - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município e dá Outras 

Providências. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

V- Retifica-se o item 6.1.1.1, conforme segue: 
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6.1.1.1. Especificamente para os cargos de Mecânico, Motorista, Operador de Máquina, Pedreiro e Trabalhador Braçal serão considerados 

aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 30% (3,0 pontos) na prova objetiva e terem nota igual ou 

superior a 70% (7,0 pontos) na Prova Prática. 

 

VI- Exclui-se o item 10.13. 

 

VII- Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

 

Santa Terezinha (SC), 08 de abril de 2019. 

 

 

 

VALQUIRÍA SCHWARZ 

Prefeita Municipal 


