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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL Nº 001/2015 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul 
Secretaria Municipal de Saúde 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL RETIFICADO Nº 001/2015 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Campo Belo do Sul, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente, torna público que abre 
as inscrições, no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2015, para o processo seletivo 
para admissão de profissionais da área da saúde em caráter temporário.  
 

 

                 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                               

 
1.1 O processo seletivo será regido pelas normas deste edital, pela legislação vigente e será 
executado pela Fundação Carlos Joffre do Amaral – FCJ, localizada à Rua Nossa Senhora dos 
prazeres, 132. Centro, CEP: 88.502-230, Lages, SC. Telefone (49) 3224-8080. Endereço 
eletrônico (site) http://www.fcja.com.br e-mail: fcj@scc.com.br. 
 
1.2 A inscrição do candidato, neste Processo Seletivo, implicará no conhecimento e na aceitação 
irrestrita das normas exigidas por este edital.  
 

1.3 O processo seletivo destina-se ao provimento das vagas que surgirem dentro do prazo de 

validade do processo seletivo.  

 

1.4. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, bem como a Lei 

Estadual n° 12.870, de 12 de janeiro, de 2004, serão reservados aos portadores de deficiência 

5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo. 

 

1.5. O disposto no subitem 1.4 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual 

de 5% (cinco por cento) implique, na prática, em majoração do percentual mínimo fixado. 
 

1.6 A aprovação no Processo seletivo não gera o direito à admissão, apenas credencia o 

aprovado à nomeação durante o prazo de sua validade, ou eventual prorrogação, de acordo 

com a necessidade do Município, obedecida a ordem de classificação, computadas as vagas 

previstas neste edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.  

 

http://www.fcja.com.br/
mailto:fcj@scc.com.br
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1.7 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, com exceção dos Agentes Comunitários de 

Saúde, poderão ser designados para as vagas existentes em qualquer unidade de serviço, de 

acordo com as necessidades do Município de Campo Belo do Sul. 
 
1.8 A validade do Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério da Administração Pública. 
 
 
 

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 

2.1. Ter nacionalidade brasileira, sendo admitido estrangeiro na forma da lei; 

 

2.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

 

2.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais; 

 

2.4. Ter nível de escolaridade e capacitação técnica exigida para o exercício do cargo; 

 

2.5. Idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da admissão; 

 

2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, condição que será 

comprovada, quando do processo de admissão, através da avaliação médica, pela junta médica 

oficial da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul; 

 

2.7. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente 

registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador do estado de Santa Catarina; 

 

2.8. Apresentar cópia dos documentos de identificação pessoal, necessários ao registro do 

cargo no serviço público; 

 

2.9 Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo, emprego ou remuneração pública, 

exceto aqueles previstos legalmente. 
 
  
  

3. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
3.1 É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, 
desde que suas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, devendo o candidato assinalar 
sua condição no item específico do requerimento de Inscrição. 
 
3.2 As vagas para as pessoas com deficiência serão na proporção de 5% (cinco por cento) das 
vagas do Processo Seletivo, conforme dispõe o inciso VIII art. 37 da Constituição Federal. 
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3.3 Somente serão consideradas deficiências aquelas que se enquadrem nas categorias 
descritas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações e Lei Estadual nº 
12.870/2004 e suas alterações. 
 
3.4 No ato da inscrição, a pessoa com deficiência deverá indicar, no espaço apropriado, sua 
deficiência e as condições especiais que necessitar para realizar a prova escrita. 
 
3.5 Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas aos 
deficientes, as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e classificados. 
 
3.6 Os inscritos para as vagas aos candidatos com deficiência, deverão comprovar sua condição 
através de atestado médico especificando a respectiva deficiência e o respectivo 
enquadramento na CID e a indicação de que a deficiência não impede o candidato ao exercício 
do cargo/função a que se inscreveu, cuja data de expedição deverá ser igual ou posterior à 
data de publicação deste edital.  Utilizar ANEXO VII como requerimento. 
 
3.7 O candidato com deficiência participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
 
3.8 Não será admitido recurso relativo à condição de deficiência do candidato que, no ato da 
inscrição, não declarar essa condição. 
 
3.9 Os candidatos portadores de necessidades especiais, se aprovados, serão submetidos a 
uma junta médica oficial do Município de Campo Belo do Sul, para verificar a compatibilidade de 
sua deficiência com o exercício da atribuição do cargo.  
 
 

4. REQUISITOS EXIGIDOS PARA A ADMISSÃO 

 
No ato da admissão o candidato classificado deverá comprovar: 
 
4.1 Nível de escolaridade exigida na forma deste edital e estar legalmente habilitado para o 
exercício do cargo. 
 
4.2 Gozar de boa saúde, condição que será comprovada, quando do processo de admissão, 
através da avaliação médica comprovando a capacidade física e mental, pela junta médica 
oficial da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul.  
 
4.3 Ter nacionalidade brasileira, sendo admitido estrangeiro na forma da lei. 
 
4.4 Quitação com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo  
masculino, quitação com as obrigações do serviço militar. 
  
4.5 Declaração de não ter sofrido ou estar sofrendo processo administrativo quando no 
exercício de cargo, função ou emprego público. 
 
4.6 O candidato deverá comprovar no ato de admissão, através de certidão de antecedentes 
criminais, que se encontra em pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 
 
4.7 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da admissão. 
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4.8 Cópia dos documentos de identificação pessoal, necessários ao registro do cargo no serviço 
público municipal. 
 
 
 

5. DOS CARGOS, ÁREAS/DISCIPLINAS, FORMAÇÃO MÍNIMA, JORNADA DE 
TRABALHO, REMUNERAÇÃO 

 
 
5.1 A comprovação da habilitação mínima exigida do candidato ao cargo, conforme tabela 
abaixo, deverá ser comprovada quando da apresentação dos documentos para a admissão.  

 A não comprovação implicará na desclassificação do candidato. 

 

 
a) CARGOS NÍVEL MÉDIO 

 

CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS (ESCOLARIDADE/ 

FORMAÇÃO) 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ 

25 

Agente Comunitário de 
Saúde – Monte Alegre, 
Cruzeiro, Aterrado Grande 

Diploma de conclusão do Ensino 
Médio e comprovante de 
residência na área para onde se 
candidatou. 

40h 1.152,57 

Agente Comunitário de 
Saúde – Motas, Cap. do 
Divino, Rincão da 
Cachoeira  

Agente Comunitário de 
Saúde – Travessão, Alto 
Travessão, Mato 
Queimado 

Agente Comunitário de 
Saúde – Della Costa, 
Pedro Quirino, Saltinho 

Agente Comunitário de 
Saúde – Fita, Anastásio, 
Quarteirão dos Butiás, São 
Sebastião 

Agente Comunitário de 
Saúde – Barra do 
Imigrante, Gateados, 
Turbina, Gasperim, 
Ladarios, Rodeio da Pedra 

Agente Comunitário de 
Saúde – Morro do Chapéu, 
Moraes, Pinheiro, 
Mercado, Madepar, 
Manfrói, Duas Porteiras 
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Agente Comunitário de 
Saúde – Campinas, 
Lageado dos Bonecos, 
Pontão 

Agente Comunitário de 
Saúde – Machados, 
Chaves 

Agente Comunitário de 
Saúde – Nova Prata, Vista 
Alegre, Dario Biriva  

Agente Comunitário de 
Saúde – Sede 

26 
Auxiliar de Consultório 
Dentário 

Diploma de conclusão do Ensino 
Médio. 

40h 843,16 

27 
Técnico de Enfermagem 
(ESF) 

Diploma de conclusão do Ensino 
Médio, Certificado do curso de 
Técnico de Enfermagem e 
registro no COREN. 

40h 1.137,71 

 
 

 
b) CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

 

CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS (ESCOLARIDADE/ 

FORMAÇÃO) 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ 

01 Cirurgião Dentista 
Diploma de conclusão do curso 
superior em Odontologia com 
registro no CRO. 

40h 2.112,53 

02 Enfermeiro (ESF) 
Diploma de conclusão do curso 
superior em Enfermagem com 
registro no COREN. 

40h 2.674,82 

04 Médicos - ESF 
Diploma de conclusão do curso 
superior em Medicina com 
registro no CRM. 

40h 10.991,04 

 
 
 

6. DAS INSCRIÇÕES  

 
6.1 A inscrição no Processo Seletivo somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.fcja.com.br no período compreendido entre o dia 20 de julho a 19 de agosto de 
2015, até as 14 horas. 
 
6.2 Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá seguir os seguintes passos:  

a) Ler atentamente o Edital e esclarecer todas as dúvidas antes de iniciar o preenchimento 
do requerimento de inscrição; 
 

http://www.fcja.com.br/
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b) Acessar o endereço eletrônico: http://www.fcja.com.br; 
  

c) Preencher o Requerimento de Inscrição;  
 
d) Conferir as informações do seu cadastro e, ao término, imprimir uma cópia que ficará 

com o candidato;  
 
e) Fazer o pagamento da taxa de inscrição, através de Boleto Bancário, em favor da 

Fundação Carlos Joffre do Amaral – FCJ, até o dia 19 de agosto de 2015; 
 
f) Entregar ou enviar via Correio (registrado), cópia dos documentos exigidos para a 

inscrição (relação abaixo) para: 
 

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Fundação Carlos Joffre do Amaral - FCJ 
Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 132, Centro 
CEP: 88502-230, Lages, (SC) 

 
 

1. Cópia do certificado ou diploma para comprovação da titulação, conforme ANEXO IV;  
2. Cópia dos certificados dos cursos de aperfeiçoamento, conforme ANEXO V;  
3. Cópia das declarações do tempo de serviço no CARGO, conforme ANEXO VI; 
4. Requerimento e cópia da comprovação para vagas destinadas a pessoas com deficiência, 
conforme ANEXO VII, se for o caso. 
 
6.3 O preenchimento do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, 
não sendo permitida a alteração das informações prestadas, exceto a eventual mudança de 
endereço que deverá ser comunicada à FCJ, até a data de realização da prova, por 
correspondência eletrônica através do e-mail: fcj@scc.com.br. 
 
6.4 A inscrição só será confirmada quando o estabelecimento bancário confirmar o respectivo 
pagamento, sendo canceladas as inscrições cuja taxa de inscrição tiver sido paga com cheque 
sem cobertura ou com qualquer outra irregularidade. 
 
6.5 Em caso de desistência do processo seletivo o valor da taxa de inscrição não será restituído.  
 
6.6 A FCJ não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitarem a transferência dos dados, a impressão dos documentos solicitados e ou o 
pagamento da respectiva taxa de inscrição.  
 
6.7 A adulteração de qualquer documento ou a não veracidade de qualquer informação 
apresentada, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da inscrição do 
candidato. 
 
6.8  Valor da taxa de Inscrição: 
 

a) Para nível médio: R$ 50,00 (cinquenta reais). 
b) Para nível superior R$ 70,00 (setenta reais). 

 

http://www.fcja.com.br/
mailto:fcj@scc.com.br
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7. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
7.1 De acordo com a Lei Estadual nº 10.567/97, o doador de sangue para ficar isento do 
pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo, deverá preencher o requerimento de 
inscrição via site http://www.fcja.com.br e enviar via correio (registrado), ou entregar na 
Fundação Carlos Joffre do Amaral – FCJ, Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 132, Centro, CEP: 
88502-230, Lages, (SC) até o dia 07 de agosto , no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, 
os seguintes documentos: 
 
a) Requerimento de isenção ANEXO VII; 
b) Comprovante de inscrição no Processo Seletivo;  
c) Documento expedido pela entidade coletora, que discrimine o número e a data em que 
foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de um 
ano, contado retroativamente da data de publicação do presente edital, ou seja, de 
05/07/2014 a 05/07/2015. 
 
7.2 A FCJ publicará, o deferimento dos requerimentos de isenção do pagamento em seu site 
http://www.fcja.com.br, no dia 12 de agosto 2015.  
 
7.3 O não cumprimento, pelo candidato ou seu representante legal, de qualquer um dos itens 
referentes à isenção de pagamento da inscrição implicará, automaticamente, no cancelamento 
de seu pedido de isenção. 
 
7.4 Se o requerimento de isenção da taxa de inscrição for indeferida e o candidato, mesmo 
assim, optar por fazer a inscrição no Processo Seletivo, deverá efetivar sua inscrição mediante 
pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário. 
 
 
 

8.  DO PEDIDO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 
8.1 Os candidatos para as vagas reservadas aos deficientes e que necessitar condições 
especiais para a realização da prova, deverão assinalar esta opção no Requerimento de 
Inscrição e relacionar as condições que julgarem necessárias. 
 
8.2 A candidata que desejar amamentar deverá, além de requerer condição especial para 
realizar a prova, comparecer ao local com a antecedência mínima de trinta minutos, 
acompanhada de pessoa maior que ficará responsável pela guarda da criança. O menor e o 
responsável ficarão em sala especial. Nos momentos de amamentação a candidata solicitará ao 
fiscal de sala que a conduza à sala reservada. O tempo destinado à amamentação não será 
descontado do tempo de duração da prova. 
 
8.3 A FCJ publicará, o deferimento das condições especiais, no site http://www.fcja.com.br, no 
dia 26 de agosto de 2015.  
 

 

 
9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
9.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão 
homologadas/deferidas e indeferidas pela autoridade competente. O ato de homologação será 
divulgado no site do FCJ, endereço eletrônico http://www.fcja.com.br, onde estarão indicados o 

http://www.fcja.com.br/
http://www.fcja.com.br/
http://www.fcja.com.br/
http://www.fcja.com.br/
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nome do candidato, o número de inscrição e a área/disciplina para a qual está concorrendo, no 
dia 26 de agosto de 2015. 
 
 

 

10. LOCAL DA PROVA 

 
10.1 A prova escrita será realizada na Escola de Educação Básica Major Otacílio Couto, 
localizada à Rua Álvaro Puci, nº 57, centro de Campo Belo do Sul. 
 
10.2 A Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul e a FCJ não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando 
da realização das provas. 
 
 
 

11. DAS PROVAS  

 
11.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, constará de: 
a) uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) uma prova de títulos de caráter classificatório; 
c) uma prova de cursos de caráter classificatório; 
d) uma prova de tempo de serviço de caráter classificatório. 
 
11.2 A prova escrita será composta por: 
a) 5 (cinco) questões objetivas de conhecimentos gerais; 
b) 15 (quinze) questões objetivas de conhecimento específico. 
 
11.2.1 Cada uma das questões será composta por 4 (quatro) alternativas, das quais uma única 
correta. A prova escrita terá pontuação de 0,00 a 10,00, conforme tabela abaixo. E os 
conteúdos programáticos encontram-se no ANEXO III. 
  

PROVAS 
Número de 
Questões 

Valor 
Pontuação 

máxima 
Pontuação 

mínima 

Conhecimentos gerais 5 0,50 2,50 0,50 

Conhecimentos específicos 15 0,50 7,50 4,50 

TOTAL 20 - 10,00 5,00 

 
11.2.2 A prova escrita será realizada no dia 19 de setembro de 2015, conforme horário 
abaixo:  

12h 30min: Acesso dos candidatos aos locais de prova; 
13h 15 min: Fechamento dos portões (não sendo permitido o acesso de candidatos, sob                  

qualquer alegação, a partir deste horário).  
13h 20min: Abertura dos invólucros e distribuição das provas.  
13h 25min: Início da resolução da prova.  
16h 25min: Término da resolução da prova.  

 
11.2.3 O candidato para realizar a prova escrita, receberá um caderno com as questões e um 
cartão-resposta, e será responsável pela conferência dos dados, pela verificação do caderno e 
se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. A ocorrência de qualquer divergência deve 
ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala. 
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11.2.4 O candidato deverá transcrever suas respostas para o cartão-resposta utilizando caneta 
esferográfica feita de material transparente, de tinta preta ou azul. As provas serão corrigidas 
unicamente pela marcação do candidato no cartão-resposta, não sendo válidas as marcações 
feitas no caderno de questões. 
 
11.2.5 O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal de sua sala o cartão-resposta 
devidamente assinado e o caderno de provas. 
 
11.2.6 O candidato só poderá entregar o cartão resposta e o caderno de questões 1 (uma) hora 
após o início da prova, ou seja, a partir das 14h 25min. 
 
11.2.7 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e o cartão-
resposta ao mesmo tempo. 
 
11.2.8 Serão considerados classificados na prova escrita somente os candidatos que atingirem a 
pontuação mínima, conforme tabela 11.2.1. 
 
11.2.9 Os programas/conteúdos sobre os quais a prova escrita será elaborada encontram-se no 
ANEXO III. 
 
 
 
11.3 Prova de Títulos 

10.3.1 A Prova de Títulos de caráter classificatório constará da avaliação dos certificados e ou 
diplomas na área que se inscreveu. Para comprovar a titulação e os cursos, o candidato deverá 
preencher o requerimento ANEXO IV. Será considerada a formação na área específica os 
cursos relativos aos temas relacionados conforme Tabela de Áreas de Conhecimento da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES:  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_07201
2.pdf 
 
11.3.2 O diploma ou certificado de cursos de Mestrado ou Doutorado obtido no exterior só 
serão validados se os cursos forem reconhecidos pelo MEC, ou seja, validado por instituição 
federal de ensino superior. 
 
11.3.3 Os títulos apresentados receberão pontuação unitária, conforme pontuação na tabela 
abaixo totalizando: 
 

Título/Certificado ou Diploma Quantidade Pontuação 
máxima                  

Especialização “Lato Sensu” 01 2.0 

Mestrado 01 3.0 

Doutorado 01 4.0 

 
 
11.4 Prova de Cursos 
11.4.1 Para comprovar o número de horas, o candidato deverá utilizar como requerimento o 
ANEXO V. 
 
11.4.2 Somente será computada a carga horária dos cursos realizados no período compreendido entre 

fevereiro de 2012 a junho de 2015. 
 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_072012.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_072012.pdf
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Onde lia-se: 
 

CURSOS Pontuação por 

cada 10h 

Máximo de 

horas 

Pontuação 

máxima 

Para cursos na área específica 0,02 100 2,00 

 

Leia-se: 
 

CURSOS Pontuação por 
cada 10h 

Máximo de 
horas 

Pontuação 
máxima 

Para cursos na área específica 0,20 100 2,00 

 
 
11.4.3 A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado na 
Prova de Títulos implicará na imediata desclassificação do candidato.  
 
 
11.5 Prova de Tempo de Serviço  
 
11.5.1 Para comprovar o tempo de serviço na área, no máximo de 20 anos, o candidato deverá 
utilizar como requerimento o ANEXO VI. 
 
Onde lia-se: 

 

TEMPO DE SERVIÇO Pontuação por ano Pontuação máxima 

Local 0,2 4,00 

 
11.5.1 Para comprovar o tempo de serviço na área, no máximo de 20 anos, o candidato deverá 
utilizar como requerimento o ANEXO VI. 
 
Leia-se: 

 

TEMPO DE SERVIÇO Pontuação por ano Pontuação máxima 

Local 0,20 4,00 

 
 
 

12. NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
12.1 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de 
identificação. 
 
12.2 São considerados documentos de identidade os documentos com foto expedidos por órgão 
público. 
 
12.3 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato 
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial. 
 
12.4 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 
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12.5 A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o 
acesso do candidato ao local de prova. 
 
12.6 Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova o candidato que se 
apresentar após o horário determinado para o seu início.   
 
12.7 Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes 
materiais: 
 
a) Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta das cores azul ou preta; 
b) Documento de identificação; 
c) Água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 
 
12.8 É vedado, durante a realização das provas o uso de: 
a) Máquinas de calcular;  
b) Relógios e aparelhos celulares;  
c) Qualquer equipamento elétrico ou eletrônico;  
d) Bolsas, chapéus e bonés; 
e) Proibida a ingestão de alimentos, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por 
prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova). 
 
12.9 Caso o candidato portar objetos citados ao item 12.8, deverá entregar ao fiscal da sala, 
que não se responsabilizará pela guarda, sendo de total responsabilidade do candidato.  
 
12.10 A simples posse de telefone celular, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, 
objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará na 
exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 
 
12.11 Não será permitido o porte de qualquer armamento pelo candidato no local durante o 
horário das provas. 
 
12.12 É vedado ao candidato, durante a realização das provas, ausentar-se da sala sem a 
companhia de um fiscal. 
 
12.13 A FCJ poderá, por medida de segurança, submeter os candidatos a revista pessoal e ou 
de seus pertences.   
 
 

 

13. DOS RECURSOS 
 
13.1 Os recursos só poderão ser interpostos nos prazos previstos no cronograma, ANEXO I. 
 
13.2 Para interposição dos recursos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos: 
 

13.2.1 Acessar o endereço eletrônico do Processo Seletivo http://www.fcja.com.br e 
clicar no link RECURSOS; 
 
13.2.2 Preencher todos os campos do formulário de recursos, de forma clara e com 
argumentos consistentes, ou seja, argumentando com precisão lógica e indicando fontes 
bibliográficas, para fundamentação do questionamento; 
 

http://www.fcja.com.br/
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13.2.3 O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão e enviá-lo via 
Internet;  

 
13.3 A Comissão organizadora constatando qualquer erro ou equívoco relacionado a formulação 
questões ou erro de gabarito, poderá a qualquer tempo, tomar a providência cabível, inclusive 
determinar a anulação da  questão ou das questões afetadas, sempre em detrimento do bom 
andamento do processo.; 
 

13.4 Será indeferido, liminarmente, o recurso que apresentar: 
a) pedido inconsistente;  
b) não provido; 
c) redações idênticas; 
d) fora das especificações estabelecidas neste Edital. 
 
13.5 O deferimento ou indeferimento dos recursos será publicado no endereço eletrônico do 
Processo Seletivo, conforme edital. 
 
13.6 No caso de erro do gabarito, ou erro material da questão de prova, a questão será 
anulada e o ponto será atribuído a todos os candidatos. 
 
13.7 Em caso de retificação do gabarito ou erro material constatado, a nota e ou classificação 
do candidato poderá ser alterada para maior ou menor. 
 
13.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no 
edital. 
 
13.9 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora, é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
 
 

14. CÁLCULO DA MÉDIA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 
 

 
Onde lia-se: 
 
14.1 A nota final será obtida através da soma das notas da prova escrita (nota máxima 10,00), da prova 

de títulos (nota máxima 5,00), da prova de cursos (nota máxima 3,00) e da nota da prova de tempo de 

serviço (nota máxima 2,00). Cada prova será pontuada de 0,00 (zero) a 10,00 (dez).  As quatro provas 
totalizam 20,00 pontos. 

 
Leia-se: 
 
14.1 A nota final será obtida através da soma das notas da prova escrita (nota máxima 10,00), da prova 
de títulos (nota máxima 4,00), da prova de cursos (nota máxima 2,00) e da nota da prova de 

tempo de serviço (nota máxima 4,00). Cada prova será pontuada de 0,00 (zero) a 10,00 (dez).  As 
quatro provas totalizam 20,00 pontos. 

 
Dessa forma, o item 14.1 fica em consonância com o já disposto nos itens 11.3.3 (prova de 

títulos), 11.4.2 (prova de cursos) e 11.5 (prova de tempo de serviço). 

 
 
Fórmula: 
 
NF = NPE + NPT + NPC + NPTS 
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NF = Nota final 
NPE= Nota da Prova Escrita 
NPT = Nota da Prova de Títulos 
NPC = Nota da Prova de Cursos 
NPTS = Nota da Prova de Tempo de Serviço  
 
14.2 Os candidatos serão classificados na respectiva área/cargo de inscrição, em ordem 
decrescente da média obtida nas quatro provas, expressa com 2 (dois) decimais.  
 
14.3 Ocorrendo empate, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 
27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos 
termos do artigo 1º da mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 
 
14.4 Para os candidatos que não estão ao amparo do item anterior, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que:  
a) Obtiver a maior nota na prova escrita de Conhecimentos Específicos; 
b) Obtiver a maior nota na prova escrita de Conhecimentos Gerais; 
c) Obtiver maior pontuação na prova de Títulos; 
d) Obtiver maior Tempo de Serviço; 
e) Tiver mais idade. 
 
14.5 A divulgação do resultado preliminar das provas escrita, de titulação, de cursos e de 
tempo de serviço será publicada no endereço eletrônico da FCJ, http://www.fcja.com.br, no dia 
16 de outubro de 2015. 
 
 

15.  ESCOLHA DE VAGAS 

 
15.1 As vagas serão preenchidas, observando-se a ordem de classificação por área/cargo, 
conforme pontuação final e critérios de desempate. 
 
 

  16. O FORO JUDICIAL 

 

16.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o processo seletivo e que trata este 
edital é de Campo Belo do Sul, SC.  
 
 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
17.1 Os candidatos aprovados passarão a constituir um cadastro de reserva pelo período de 
validade do Processo Seletivo, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado, através 
de documento protocolado junto ao órgão de gestão de pessoal da Prefeitura de Campo Belo 
do Sul, seu endereço para fins de convocação, sob pena de serem considerados desistentes. 
 

17.2. A homologação do Processo Seletivo será feita por ato do Prefeito de Campo Belo do Sul, 

mediante a publicação da listagem final do resultado. A publicação será divulgada no site da 

Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, http://www.campobelodosul.sc.gov.br/, nos murais 

da Prefeitura, Secretaria de Saúde do Município e no site da FCJ, http://www.fcja.com.br. 

http://www.fcja.com.br/
http://www.campobelodosul.sc.gov.br/
http://www.fcja.com.br/
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17.3. O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de 

sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, por ato do Prefeito de 

Campo Belo do Sul; 

 

17.4. O presente Processo Seletivo Público objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do 

Regime Administrativo Especial, na forma das Leis Municipais no 1288/01 e 1571/08. 

 

17.5 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à nomeação, a qual é de exclusivo 

critério da Prefeitura de Campo Belo do Sul, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial nomeada através da Portaria 

001/2015, competente também para julgar, em decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os 

recursos interpostos pelos candidatos. 

 

17.7. Os anexos I, II, III, IV, V e VI são partes integrantes deste edital. 
 
 
 
Campo Belo do Sul, 06 julho de 2015. 
 
 
 

EDILSON JOSÉ DE SOUZA 
Prefeito do Município de Campo Belo do Sul 
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ANEXO I - CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO CAMPO BELO DO SUL 
EDITAL Nº 001/2015 
 

Atividade Início Término 

Publicação do edital 06/07 - 

Prazo de recurso para impugnação do Edital 06/07 15/07 

Inscrições 20/07 19/08 

Inscrições com pedido de isenção da taxa 07/08  

Deferimento dos pedidos de isenção da taxa 12/08  

Último prazo p/ entrega dos documentos - 19/08 

Divulgação das inscrições deferidas, indeferidas e condições 
especiais 

26/08  

Data para recursos: inscrições deferidas e indeferidas 26/08 28/08 

Divulgação dos resultados dos recursos das inscrições deferidas e 
indeferidas 

02/09 - 

Homologação definitiva das inscrições 03/09 - 

Prova escrita 19/09 - 

Divulgação do gabarito e caderno de provas 27/09 - 

Data para recursos das questões de prova e do gabarito 28/09 - 

Divulgação dos recursos das questões de prova e do gabarito 14/10 - 

Divulgação do gabarito final 14/10 - 

Divulgação preliminar dos resultados das provas: escrita, títulos, 
cursos e tempo de serviço 

16/10 - 

Data para recursos dos resultados preliminares das provas: 
escrita, títulos, cursos e tempo de serviço 

16/10 19/10 

Divulgação dos resultados preliminares dos recursos das provas: 
escrita, títulos, cursos e tempo de serviço 

26/10 - 

Divulgação preliminar do resultado do processo seletivo 28/10 - 

Data para recursos do resultado preliminar do processo seletivo 29/10 30/10 

Divulgação dos recursos do resultado preliminar do processo 
seletivo 

05/11 - 

Homologação do resultado final do processo seletivo - site da FCJ 10/11 - 

Homologação do resultado final do processo seletivo - site 
Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul 

17/11 - 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 

 
a) CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e 
reabilitação da saúde; Lavar, acondicionar e esterilizar material, 
segundo técnicas adequadas; Prestar cuidados de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal ao pacientes; 
Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e 
fazendo leituras das reações, para obter subsídios aos diagnósticos; 
Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes 
são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e 
orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e 
obter a sua colaboração no tratamento; Auxiliar em rotinas 
administrativas do serviço de odontologia; Levar aos serviços de 
diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames 
complementares e tratamentos; Receber e conferir os prontuários do 
setor competente e distribuí-los nos consultórios; Agendar consultas, 
tratamentos e exames, chamar e encaminhar pacientes; Executar 
outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos 
superiores hierárquicos. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

Tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas; As atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua de abrangência ou micro área são: a 
utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-
cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a 
saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle 
e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de 
visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 
risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida, 
Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de 
interesse da Prefeitura, por determinação superior. 

Técnico de 
Enfermagem 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e 
reabilitação da saúde; Lavar, acondicionar e esterilizar material, 
segundo técnicas adequadas; Administrar sangue e plasma, controlar 
pressão venosa; Monitorar e aplicar respiradores artificiais; Prestar 
cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal ao pacientes; Aplicar gasoterapia, instilações, valendo-se dos 
seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível 
de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Fazer curativos, 
imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos de 
emergência; Realizar entrevistas de admissão orientando o paciente 
para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua 
colaboração no tratamento; Realizar visitas domiciliares; Executar 
outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos 
superiores hierárquicos. 
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b) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Cirurgião 
Dentista 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da 
saúde; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde 
bucal e geral; tratar as afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e/ou protéticos, para a conservação dos dentes e gengivas; 
aconselhar aos pacientes os cuidados de higiene, para orientá-los na proteção 
dos dentes e gengivas; examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando 
aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras 
afecções, determinando-lhes a extensão e a profundidade; extrair raízes e 
dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir 
infecções normais; participar de ações de promoção e prevenção da saúde na 
comunidade; Realizar visitas domiciliares; exercer outras atividades, 
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 

Enfermeiro 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da 
saúde; participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas 
de saúde desenvolvidos pela instituição, possibilitando a proteção e a 
recuperação da saúde individual e coletiva; Executar tarefas complementares 
ao tratamento médico especializado; prescrever medicamentos conforme 
protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e definidos pelo exercício 
profissional de enfermagem; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a 
assistência requerida; Promover e participar de atividades de pesquisa 
operacional e estudos epidemiológicos; Identificar e preparar grupos da 
comunidade para participar de atividades de promoção e prevenção da saúde; 
Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Fazer notificação de 
doenças transmissíveis; Dar assistência de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e comunidade, de acordo com os 
programas estabelecidos pela instituição; Participar do planejamento e prestar 
assistência em situação de emergência e de calamidade pública; Realizar 
visitas domiciliares; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de 
competência; exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, 
previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 

Médico 
Clínico Geral 
(ESF) 

Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da 
saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, 
aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar 
exames complementares; analisar e interpretar resultados de exames de raio-
x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões 
normais, para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, 
indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros 
legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, 
tratamento e evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e 
mental, de óbito, para atender determinações legais; atender emergências 
clínicas, cirúrgicas e traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção 
na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes 
do Programa de Saúde da Família; exercer outras atividades, compatíveis com 
a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação superior. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS 
 

 

1. PROVAS DE NÍVEL MÉDIO 

 

1.1 CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de NÍVEL MÉDIO 

1. Constituição Federal; Sistema Único de Saúde - SUS: Princípios, diretrizes, leis e 

regulamentação. Consolidação do Sistema Único de Saúde - Portaria/GM nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006. 2. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; 

Municipalização;     Financiamento; Planejamento e Programação; Regulação. 3. A 

Administração Pública na Constituição Federal. A responsabilidade do Poder Executivo. Os 

servidores públicos: normas constitucionais e legais. 

 
 

1.2  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  para os cargos de NÍVEL MÉDIO 

 

1.2.1 Agente Comunitário de Saúde  

1. Generalidades e conceitos fundamentais. 2. Assistência à saúde da mulher (pré-natal, 

preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar, etc). 3. Assistência à 

saúde da criança e do adolescente. 4. Assistência a saúde mental. 5. Sistema Único de Saúde – 

SUS – princípios e diretrizes. 6. Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. 

7. Equipe de saúde e equipe de enfermagem. 8. Programa da Saúde da Família – estratégia de 

reorientação do modelo assistencial. 9. Funções do Agente Comunitário de Saúde. 10. Esquema 

de vacinação – doenças parasitárias. 11. Métodos contraceptivos. 12. Doenças sexualmente 

transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção. 13. Estatuto do Idoso. 14. Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

1.2.2 Auxiliar de Consultório Dentário 

1. Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. Promoção de saúde bucal. 3. Atribuições de pessoal 

auxiliar em odontologia. 4. Doenças periodontais. Cárie dentária. 5. Risco de cárie dentária. 6. 

Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 7. Aspectos éticos 

na prática odontológica. 8. Prevenção das doenças bucais. Educação e motivação em saúde 

bucal. 9,. Bioética e odontologia. 10. Anatomia dental. 11. Anatomia da cavidade bucal. 

12.Atribuições e ações da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Importância 

da coleta de informações do usuário e documentação. Manutenção preventiva de equipamento 

odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 13. Radiologia aplicada 

na odontologia. 14. Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 15. Estratégia 

saúde da família. Informação em Saúde. Saneamento. 16. Processo de Trabalho. 17.Processo 

Saúde-Doença, determinante-condicionantes. 18.Vigilância em saúde.  19.Riscos ocupacionais. 

 

1.2.3 - Técnico de Enfermagem 

1.Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio), Tuberculose, Hipertensão, 

Diabetes, Hanseníase, HIV. 2. Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde da Criança e do 
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Recém Nascido (RN). 3. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso.  4. Humanização e 

ética na atenção a Saúde. 5. Saúde Mental.  6. Educação Permanente como estratégia na 

reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento. 7. Biossegurança: Normas de 

biossegurança. 8. Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção. 9. Serviço de 

Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). 10. Procedimentos de enfermagem: Técnicas 

básicas de enfermagem - sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e administração de 

medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento de feridas e técnica de curativos.11. 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional 

de enfermagem. 

 

 

 

2. PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

2.1 CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de NÍVEL SUPERIOR 

1. Constituição Federal. 2. Sistema Único de Saúde/SUS: Lei 8080/90 e 8142/90, princípios, 

diretrizes, leis e regulamentação. 3. Consolidação do Sistema Único de Saúde - Portaria/GM nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006. 4. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização; 

Regionalização; Municipalização; Financiamento; Planejamento e Programação; Regulação. 5. A 

Administração Pública na Constituição Federal. 

 
 
 
2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para os cargos de NÍVEL SUPERIOR  
 
2.2.1 Cirurgião Dentista 

Saúde Pública: Epidemiologia em saúde bucal. Dados do relatório SB Brasil; Política Nacional de 

Saúde Bucal; Saúde bucal coletiva, processo de trabalho e organização de serviços; Princípios e 

legislação de saúde no Brasil. Cariologia - Aplicações Clínicas; Controle da Cárie como Doença; 

Quando restaurar e quando deter a doença cárie; Preparos cavitários em dentistica 

restauradora; Propriedades dos materias restauradores: Amalgama, resina composta e 

ionômero de vidro, Adesão aos tecidos dentinários; Lesões não cariosas; Oclusão em dentistica; 

Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais; Anatomia, fisiologia e patologia 

da polpa e canal radicular; Preparo biomecânico dos canais radiculares; Obturação endodôntica 

- tratamento; Anatomia do Periodonto; Placa e cálculo dental; Exame periodontal; 

Epidemiologia da doença periodontal. 

 

2.2.2 Enfermeiro 

O processo saúde-doença do coletivo; o perfil epidemiológico na prática do enfermeiro na 

Atenção Básica; a enfermagem e o cuidado na saúde da família; a educação em saúde na 

prática da Atenção Básica; a visita domiciliar no contexto da saúde da família; a busca da 

humanização e da ética na atenção à saúde. Saúde da Mulher: avaliação e intervenção de 

enfermagem na gestação; Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da 
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Imunodeficiência Adquirida, sexualidade da mulher e autocuidado; o período pós-natal e a 

assistência ao binômio mãe-filho. Saúde da Criança: promoção do aleitamento materno e 

alimentação da criança; assistência de enfermagem à criança com agravos respiratórios; 

assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação; assistência e cuidado 

de enfermagem à criança com problemas nutricionais; ações de enfermagem para a promoção 

da saúde infantil. Saúde do adulto e do idoso: o processo de envelhecimento e a assistência ao 

idoso; tratamento de feridas no domicílio; atuação da equipe de enfermagem na hipertensão 

arterial sistêmica; educação para o controle do Diabetes Mellitus. Saúde mental na atenção 

básica. Prevenção e controle das doenças transmissíveis na atenção básica. 

 

2.2.3 Médico Clínico Geral 

1. Hipertensão arterial. 2. Cardiopatia isquêmica. 3. Dislipidemias. 4. Asma. 5. Doença pulmonar 

obstrutiva crônica. 6. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. 7. Tuberculose. 8. 

Prevenção a Neoplasias na atenção primária. 9. Infecção urinária alta e baixa. 10. Diarréias. 11. 

Parasitoses. 12. Gastrites e Úlcera péptica. 13. Hepatites agudas e crônicas. 14. Atenção a 

dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). 15. Diabete melito. 16. Doenças da tireóide. 

17. Obesidade. 18. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 19. Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 20. Consulta ambulatorial na atenção primária. 21. Principais dermatoses 

ambulatoriais. 22. Ética Médica. 
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ANEXO IV – COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO (PROVA DE TÍTULOS) 
 

 
Titulação 

 

 
Nome do Curso 

Lato Sensu 

 
 
 
 
 

Mestrado 

 
 
 
 
 

Doutorado 

 
 
 
 
 

 
 
 
Declaro, sob as penas da lei – artigo 299 do Código Penal Brasileiro – que as informações 
constantes desta declaração são a expressão da verdade. 
 
Segue em anexo _______ cópia(s) de comprovante(s) de título(s). 
 
 
 
 
 
Campo Belo do Sul, _____ de ____________________________ de 2015. 
                   
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
CPF __________________________ 
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ANEXO V – COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
 

a) Somente serão computadas as horas de cursos realizados no período compreendido 
entre fevereiro de 2012 a junho de 2015, conforme item 11.4.2 do edital. 
 

 

NOME DO CURSO – CERTIFICADO Nº DE HORAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TOTAL 

 

 
Declaro, sob as penas da lei – artigo 299 do Código Penal Brasileiro – que as informações 
constantes desta declaração são a expressão da verdade. 
 
Segue em anexo _______ cópia(s) do(s) certificado(s) do(s) curso(s) realizado(s). 
 
 
 
 
 
Campo Belo do Sul, _____ de ____________________________ de 2015. 
                   
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
CPF __________________________ 



23 

ANEXO VI – COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO 
 

Local de Trabalho Nº de anos Nº de meses Nº de Dias 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
 

    
 

    
 

TOTAL 
   

 

 
Declaro, sob as penas da lei – artigo 299 do Código Penal Brasileiro – que as informações 
constantes desta declaração são a expressão da verdade. 
 
Segue em anexo _______ cópias de comprovação(ões) de tempo de serviço. 
 
 
 
 
 
Campo Belo do Sul, _____ de ____________________________ de 2015. 
                   
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
CPF __________________________ 
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VII – REQUERIMENTO PARA VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 
O candidato abaixo assinado vem requerer sua inscrição neste Processo Seletivo – Edital 
001/2015, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência. 
 
Declara que é portador(a) da deficiência abaixo descrita: 
 
 

 

 
Declara ainda, conhecer e estar de pleno acordo com as disposições contidas neste edital.  
 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
                        
 
Campo Belo do Sul, _____ de ____________________________ de 2015. 
                   
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
CPF __________________________ 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O REQUERIMENTO 
       

a) Cópia do comprovante de inscrição; 
b) Atestado médico especificando a respectiva deficiência e a indicação de que ela não 

impede o(a) candidato(a) do exercício do cargo a que se inscreveu. 
 
 

NOTA: O atestado médico só terá validade, se a expedição for a partir da data de 
publicação deste edital – 06/07/2015. 


