
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Inscrição nº Atestado médico (Pessoas com necessidades especiais): Sim (   ) Não (   ) 

Especificar atendimento diferenciado: 
 
 

LOCAL PRETENDIDO: 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

Nome: 
 

Nº Carteira de Identidade: 
 

Órgão expedidor: UF: 

2 - OPÇÃO DO CANDIDATO: 

Cargo/Função Unidade Escolar Pretendida: 
 

3 - ENDEREÇO DO CANDIDATO: 

Localidade/Rua:                                                                                Nº: 
 

Bairro:                                                               Cidade/Estado 
 

CEP:                                                                 Telefone: 

4 - DECLARAÇÃO 

 Declaro estar ciente do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013, da Prefeitura 
Municipal de Brunópolis e das disposições contidas no mesmo, assim como, das demais 
normas desse Processo e concordo com as mesmas, para o qual faço o presente 
requerimento de inscrição e aceito as decisões que possam ser tomadas pelas comissões, 
em casos e situações não previstas. 

BRUNÓPOLIS SC,  _____ __________ de 2013. 
 
 
 
_____________________________   ________________________ 
      Assinatura do Candidato  Ass. e carimbo do responsável pela inscrição 
 
  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -    

Obrigatória a apresentação deste comprovante com documento de identidade para 
realização das provas 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº______________________ 
 
Nome:____________________________________________________ 
 
Nº da Carteira de Identidade: ________________Órgão Exp.:___________ UF:_____ 
Opção do candidato (Cargo/Função):____________________________ 
Unidade Escolar Pretendida: __________________________________ 

BRUNÓPOLIS, ____/____/2013    ________________    
 
____________________________               _________________________________ 
 Assinatura do candidato                          Assinatura e carimbo do responsável pela 
inscrição



 
 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 

  
ANEXO II 

 
QUADRO DE VAGAS 

 
 

CARGO LOCAL PRETENDIDO HABILITAÇÃO CARGA 
HORAS 

SALÁRIO 
40 Hs. 

Nº 
VAGAS 

INSTRUTOR 
PROFISSIONAL 

Rede Geral Habilitação obtida em curso de 
nível médio. 

Até 
40hs 

725,02 04 

PROFESSOR II Rede Geral Habilitação obtida em curso de 
nível superior, de licenciatura 
plena, na área de atuação. 

Até 
40hs 

1.451,00 09 

INSTRUTOR 
PROFISSIONAL 

PETI Habilitação obtida em curso de 
nível médio. 

Até 
40hs 

725,02 02 

PROFESSOR II PETI Habilitação obtida em curso de 
nível superior, de licenciatura 
plena, na área de atuação. 

Até 
40hs 

1.451,00 01 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

Administração em Geral Alfabetizado Até 
40hs 

684,85 05 

OBS: O salário estará sujeito a alterações determinada por Lei Federal. 



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA OS CARGOS DE PROFESSORES E 
PARA O CARGO DE INSTRUTOR. 

Disciplina Conteúdos 

Língua  
Portuguesa 

Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 
Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Uso dos 
Porquês. Fonética e Fonologia. Sílabas; Acentuação gráfica; Classes 
gramaticais; Regência; Concordância, Fonética, Classe, Estrutura e Formação 
de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 
pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Formas de 
tratamento; Interpretação de textos; Versificação, Literatura Brasileira, suas 
escolas e seus escritores. Conjugação de verbos usuais; 

Matemática 

Regra de Três e proporções. Geometria Plana e espacial. (Número, álgebra, 
geometria, medidas e estatística). Matemática Financeira: Juros simples e 
compostos, juros e funções.  Número e suas operações. Sistemas de Medidas: 
comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Sistemas 
Lineares. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões 
algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. 
Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. 
Seqüências e progressões. Matrizes e Determinantes.. Trigonometria: no 
triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, 
circunferência, secções cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa 
estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de 
dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. Noções 
de limites, derivadas e integral. Análise Combinatória 

Professor de 
Educação Infantil 
e Séries Iniciais 

Didática, identidade profissional e contextualização da prática docente; 
Identidade e profissionalização docente; Tendências pedagógicas; Processos 
de ensino e da aprendizagem; Escola e professor: função social; Planejamento 
e projeto pedagógico; Planejamento do processo do ensino e da 
aprendizagem; Plano de aula e projetos pedagógicos; Currículo: implicações 
didático-metodológicas; Educação infantil e o trabalho pedagógico; Ensino 
fundamental e o trabalho pedagógico; Avaliação do processo de 
aprendizagem; Parâmetros curriculares nacionais e temas transversais; 
Tecnologias da informação e práticas educativas; Inclusão de crianças com 
deficiências; Lei de diretrizes e bases da educação LDB/ 9394/1996. 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE INSTRUTOR E AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
 

Disciplina Conteúdos 

Conhecimentos 
Gerais 

Atualidades do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina, generalidades e 
conceitos do Brasil e do Mundo; - História e Geografia Gerais, do Brasil e de 
Santa Catarina; - Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; 
terceiro Setor; Relações com o trabalho; - Direitos dos Deficientes; 
Constituição Federal; - Urbanização; Regiões Metropolitanas; - Problemas 
Ambientais, Urbanos e Agrícolas; Meio Ambiente; população; - Estados 
Brasileiros; Organização social, política e econômica do Brasil; Dívida 
Externa e Interna; - Histórico Municipal.(aspectos históricos, geográficos,  
econômicos, sociais, políticos e populacionais  do município de Brunópolis); - 
Constituição Federal nos assuntos relacionados aos direitos e deveres do 
cidadão, administração pública, servidor público e previdência social. 

 



MATEMÁTICA E PORTUGUÊS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 
 
 

Disciplina Conteúdos 

Língua  
Portuguesa 

Interpretação de texto; significação das palavras; sinônimos; antônimos; 
sentido próprio e figurado. Pontuação; ortografia; acentuação; - Classificação 
e emprego das palavras: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção. - Uso dos Porquês, e da crase; - Classificação e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem; concordância nominal; 
verbal; regência nominal; verbal, coesão e coerência. IMPORTANTE: Para 
efeitos e gabarito deste concurso Público serão observados os critérios do 
novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto 
Federal 6.583/08. 

Matemática 

Número, álgebra, geometria, medidas e estatística; - Número e suas 
operações; - Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, 
massa, ângulo, tempo; - Regra de Três e proporções; - Cálculos algébricos: 
produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas; equações, 
inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus; - Juros simples. 

 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
ANEXO IV 

FORMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
1. PROVA DE TÍTULOS - PROFESSOR II E INSTRUTOR PROFISSIONAL 
 
A prova de títulos não é eliminatória, tem como objetivo a ordem de 
classificação do candidato. Esta prova de títulos servirá para apurar a 
experiência e a atualização de conhecimentos do candidato efetuado 
recentemente. 
 
1.1 FORMA E REQUISITOS PARA A CLASSIFICAÇÃO POR TÍTULOS 
 
1.1.1. Serão considerados como títulos, certificados de cursos de 
aperfeiçoamento, que deverão:  
 a) conter conteúdo relacionado à área de habilitação e disciplina; 
 b) serem promovidos por Instituição de Ensino Superior, órgãos 
vinculados ao Ministério da Educação ou órgãos municipais, estaduais e 
federais, inclusive do Conselho de fiscalização da categoria; 
 c) possuir título do curso e identificação da agência executora; 
 d) conter período de execução, carga horária, conteúdo programático e 
registro do órgão competente.  
1.1.2. Tendo em vista que o objetivo da prova de títulos é mensurar as 
atividades de atualização dos candidatos, somente serão aceitos certificados 
de cursos de aperfeiçoamento devidamente registrados, realizados a partir do 
ano de 2007. 



 1.1.3. Cada hora de curso de aperfeiçoamento e atualização, na área 
(função/habilitação) específica em que estiver concorrendo e devidamente 
registrado no órgão competente, valerá 0,002 (zero virgula zero zero dois) e o 
nº máximo de horas que o candidato poderá apresentar e/ou aproveitar, será 
500 (quinhentos). Cursos regulares de pós-graduação não serão aceitos como 
títulos. 
1.1.4. A prova dos títulos será efetuada mediante a apresentação de cópia, a 
qual será conferida com o original no momento da inscrição ou mediante cópia 
autenticada em tabelionato. Não serão aceitos documentos originais. 
1.1.5. Só serão válidos os títulos apresentados no momento da inscrição. 
1.1.6. Os títulos serão juntados e relacionados em formulário próprio, 
colocados em envelope com a identificação externa do nome e número do 
candidato, o qual será fechado e rubricado pelo candidato e membro receptor.  
A segunda via da relação dos títulos será entregue ao candidato, que servirá 
de prova de apresentação dos mesmos. A pontuação dos títulos constará na 
ficha de inscrição e demais registros do candidato. 
1.1.7. Comprovada, em qualquer tempo, a ocorrência de irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos, será anulada a respectiva pontuação do 
candidato e, comprovada a culpabilidade do mesmo, será excluído do 
Processo ou demitido do cargo que venha a ocupar em decorrência deste 
certame. 



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
 
 

ANEXO V 
 

EXAMES NECESSÁRIOS PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
O exame clínico (admissional) será aplicado a todas as categorias. Se esse 
justificar a necessidade, poderão ser realizadas outras análises a fim de 
elucidar o estado de saúde do candidato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
 

ANEXO VI 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

   
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DO 
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO 001/2013 DO MUNICIPIO DE 
BRUNÓPOLIS.  
   
NOME CANDIDATO: 
_________________________________________________  
   
Nº. DE INSCRIÇÃO: ______ CARGO: 
______________________________________  
   
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)  
  
(   ) CONTRA o o indeferimento da inscrição. 
(   ) CONTRA o resultado.   
   
REFERENTE PROVA:  
N.º da Questão: _____  
Gabarito Oficial: _____  
Resposta do Candidato: ____  
   
Fundamentação do Recurso:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________  
   
Obs.: Preencher a máquina ou digitar e entregar este formulário em 2 (duas) 
vias, na Prefeitura Municipal de BRUNÓPOLIS. Uma via será devolvida com 
protocolo.  
   
BRUNÓPOLIS (SC), ______ de __________________ de 2013.  
   
   
   
 ____________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a)  

  ______________________________ 
Assinatura do Recebedor/ Responsável  
 



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 
 

ANEXO VII 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

 

 

Data Ocorrência 

22/01/2013 Publicação do Edital (Mural da Prefeitura e site da Prefeitura) 

22/01/2013 a 

05/02/2013 

Período de inscrições. 

Local: Prefeitura Municipal de Brunópolis 

06/02/2013 
Publicação dos inscritos e abre prazo para interposição de recurso das 

Inscrições 

07/02/2013 Termino do prazo para interposição de recursos das inscrições 

07/02/2013 Publicação da homologação dos inscritos ao Processo Seletivo 

16/02/2013 Aplicação das provas 

18/02/2013 
Publicação do resultado do Processo Seletivo e abre prazo para interposição 

de recursos referente ao resultado do Processo Seletivo 

19/02/2013 
Termino do prazo para interposição de recursos referente ao resultado do 

Processo Seletivo 

20/02/2013 Publicação da homologação do resultado do Processo Seletivo  

20/02/2013 As 14 horas, chamada para preenchimento das vagas 

 

 

 
 
 


