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ANEXO I 
 
 

ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
 

Atesto, em cumprimento a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto n° 3298/99 de 20 de dezembro 
de 1999, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, portador do RG n° 
______________, nascido em ____/____/_______, foi devidamente avaliado clinicamente enquadrando-se, 
segundo o Artigo 4°, do Decreto 3298/99, na seguinte categoria: 
1. ( ) deficiência física 
2. ( ) deficiência auditiva 
3. ( ) deficiência visual 
4. ( ) deficiência mental 
5. ( ) múltipla 
6. ( ) Outras. Quais           
            
            
    
 
7. CID _____________________________________________________________ 
 
8. Especificação das atividades relativas ao cargo compatíveis com a deficiência apresentada: -   
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
Local:______________________________ Data: _______/ ________/ ________ 
 
Assinatura do Médico ________________________________ 
 
Nome do Médico:_______________________________________________________ 
 
CRM  Nº ______________________________ 
 
Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ diagnóstico correspondente à minha 
deficiência. 
 
 
Assinatura do (a) candidato (a) ________________________________ 
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ANEXO II  
 

PARA USO DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

R E Q U E R I M E N T O 
 

Nome:_______________________________________________________________________________  

Nº de Inscrição:__________ 

RG:_____________________________________, 

CPF:______________________________________________,  

Candidato (a) _________________________________________________________________________ 

Inscrito (a) para o Cargo de:__________________________________________________, Código ______, 

Residente:_______________________________________________________________________, 

n°_________, Bairro: __________________________, Fone: (____) _________________, 

Portador da Necessidade Especiais_________________________________________________, requer a 

Vossa Senhoria condições especiais (*) para realização da prova objetiva do Concurso Publico  da Prefeitura 

Municipal de Morro da Fumaça/SC, conforme Edital do Concurso Público  n° 01/2011, anexando para tanto, 

Laudo Médico, bem como, fotocópia do documento de identidade. Necessito do(s) seguinte(s) recurso(s): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

N. Termos 

P. Deferimento. 

 

Morro da Fumaça/SC, ______de___________________de 2012. 

 

___________________________________________________________ 

 Nome, nº de Inscrição e Assinatura 

(*) Anexar documento apresentando as condições diferenciadas de que necessita para realização da prova e/ou 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da sua área de deficiência 
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ANEXO III  
 

REQUERIMENTO 

 

Condição especial para REALIZAÇÃO de provas 

 

 

__________________________________________________________, portador do documento de identidade 

nº____________________, inscrito no cargo ________________________________da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA- SC, residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº 

_______ , Bairro ______________________, Cidade__________________, Estado ______________, CEP: 

_______________ , requer a Vossa Senhoria condição especial para realização de provas, conforme Edital   e 

conforme assinalado abaixo: 

1) (   ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 

Fonte nº _________ / Letra _________ 

2) (   ) Sala Especial 

Especificar: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3) (   ) Leitura de Prova: 

4) (   ) Outra Necessidade: 

Especificar: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

________________________________, ______ de ____________ de 2011. 

(local e data) 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO IV 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

 
DADOS DO CANDIDATO 

Nome:   
Número da Inscrição:                                    Cargo:  

CPF:                                                                 Identidade: 
 

Venho perante a Banca Examinadora da Prova de Títulos do Concurso Público 01/2011 da Prefeitura Municipal 
de Morro da Fumaça/SC, requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados, acompanhados das 
respectivas cópias, devidamente autenticadas. 
Estou ciente de que só serão pontuados os títulos que atenderem a todas as disposições e normas editalícias. 

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Ordem 
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO 
APRESENTADO 

Carga 
Horária 

Valor para 
pontuação 

PONTOS 
(deixar em 
branco) 

1 Especialização 
 
 
 

1,5 

2 Mestrado  2,5 

3 Doutorado  5,0 

   

Ordem 
DESCRIÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO.  

Carga 
Horária 

Conforme 
item 8.11 do 

Edital 
(deixar em 

branco) 

PONTOS 
(deixar em 

branco) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

   Total de Horas cursos 

 TOTAL DA PONTUAÇÃO FINAL  

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, entregar este formulário juntamente com os 
certificados autenticados, em envelope lacrado, conforme Edital. 
(*) Os títulos deverão ser numerados em sequência de acordo com esta planilha. 
 
Local _________________Data: ____/____/____ 

 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
 

Tipo de Recurso: 
1 – Contra o edital 
2 – Contra indeferimento de inscrição 
3 – Contra Inscrição 
4 – Contra questão da prova 
5 - Contra o Gabarito 
6 – Contra a Pontuação Prova 
7 – Outros 

NOME DO CANDIDATO 

 
1 – Deferido 

2 – Indeferido 
N.º de Inscrição:  
 

Cargo: 

N.º da Questão: Data:  
 

Fundamentação: 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 
Local e data _________________._____de ____________ de ___________2012. 
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ANEXO VI 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

 
 

PORTUGUÊS 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes 
gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem 
Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de 
pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. 
Fonética e Fonologia; Semântica. Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem; 
Termos essenciais da oração; Vícios de linguagem, semântica. 

 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 
Encontros vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de pontuação; Sinônimos, antônimos, 
homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição; Discurso direto e indireto; Linguagem 
coloquial e formal; Sentido figurado; Interpretação de texto; Ortografia oficial, divisão silábica, acentuação. 
Gênero (masculino/feminino); Concordância entre adjetivos e substantivos; Morfologia, Fonética, Vocabulário; 
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Formação de Palavras. Análise Sintática; 
Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Uso dos Porquês. 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 

PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS 
 
Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município, do Estado 
de Santa Catarina e do Brasil. Aspectos contemporâneos da humanidade, no Brasil e no Mundo. Atualidades em 
nível Local, Regional, Estadual, Nacional e Mundial. Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, 
Constituição do Estado de Santa Catarina e Constituição Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Políticas Nacionais da Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Programa Nacional de Transporte Escolar. Plano de Desenvolvimento da Educação. 
(PDE). Programa Dinheiro Direto na Escola. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 
 
TÉCNICO EM GESTÃO ESCOLAR:  
 
Escrituração Escolar: Matrícula; Frequência; Histórico Escolar; Expedição de: Diplomas, Certificados de 
Conclusão de Séries e de Cursos; Preparação de Documentos para Registro no MEC; Preparar e Afixar: 
Quadros e Horário de Aula, Controle do Cumprimento de Carga Horária Anual e Termo de Visita; Manter 
Registros: Processo de Avaliação e Promoção Dadas Estatísticos e Informações Educacionais; Relatórios, 
Comunicados e Editais; Transferência; Adaptação; Grades Curriculares; Lei 9394/96. Administração Geral: 
Receber e Expedir Correspondência, Processos e Papéis em Geral; Registro e Controle de Frequência Pessoal 
Docente e Administrativo; Escala de Férias; Inventário da Escola. Conceitos básicos de operação de 
microcomputadores. Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema Operacional 
(painel de controle) Organização de pastas e arquivos. Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, 
mover, excluir e renomear) Mapeamento de unidades de rede. Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, 
formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas. Inserção e formatação de gráficos e figuras. 
Geração de mala direta. Planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão. Utilização 
de fórmulas. Geração de gráficos. Classificação e organização de dados. Internet: Produção, manipulação e 
organização de mensagens eletrônicas (email). 
 
 
AUXILIAR DE ENSINO: 
 
Educação e didática. Didática e processo educacional. Sistematização da prática educativa. Planejamento e 
Projeto Pedagógico. Metodologia de ensino. O Professor e a prática pedagógica. PCN (Temas Transversais). Lei 
Federal 9.394/1996. Lei Federal 11.274/2006. 
 
 
NUTRICIONISTA: 

 
Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água, 
eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição: alterações fisiológicas 
nos diversos ciclos de vida: primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e 
Idoso; recomendações nutricionais. Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes ciclos 
de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Terapia Nutricional: nas patologias cardiovasculares e 
pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do 
metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas doenças infectoparasitáilas; nos 
distúrbios metabólicos; na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse metabólico; nas alergias 
e Intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição protéico-energética; anemia ferropriva; 
hipovitaminose A; deficiência da iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, 
alteração e conservação de alimentos; Toxinfecções. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 
FONOAUDIÓLOGO:  
 
Ética Profissional. Fisioterapia cardiorespiratória; fonoaudiologia fundamental; patologia fonoaudiológica; 
avaliação em fonoaudiologia; lesões coclear e retrococlear; patologias do ouvido; gagueira, disfonia, fissura 
palatina, paralisia cerebral, afasia, oclusão dental; distúrbios articulatórios, leitura escrita e de linguagem; teorias 
e técnicas fonoaudiológicas; teorias e técnicas de psicomotricidade; Ênfase saúde da coletividade. 
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GESTOR MÁSTER: 
 
Conhecimentos gerais sobre os programas do Ministério da Educação. Bolsa Família. Programa Série Escola. 
Programas do FNDE: LSE - Levantamento da Situação Escolar; PAR - Plano de Ações Articuladas. PNAE- 
Programa Nacional de alimentação Escolar; Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). 
Censo Escolar. Monitoramente de sistemas.  
 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO: 
 
O papel do suporte pedagógico na construção do Projeto Político Pedagógico; O educador frente aos desafios 
das novas tecnologias na educação; A formação do educador como pesquisador: seus reflexos na escola 
básica; Planejamento e avaliação para Pedagogia Histórico-Crítica; Os aspectos legais da Educação Inclusiva;  
Gestão da escola: organização, funcionamento e os princípios democráticos; Fundamentos filosóficos da 
psicologia: empirismo, racionalismo, pragmatismo, materialismo histórico e suas implicações na educação; 
Alfabetização: concepções, métodos e aprendizagem; As teorias de Piaget e Vigotski e suas implicações 
pedagógicas; As Políticas Públicas para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
 
PSICOPEDAGOGO 
 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais; Os pensadores da educação; 
Avaliação da aprendizagem; O homem enquanto sujeito sócio-histórico; Educação Inclusiva; Psicologia do 
desenvolvimento; Dificuldades de aprendizagem; Sujeito da psicopedagogia; Correntes teóricas; Fundamentos 
da Aprendizagem Humana e Contextos de Aprendizagem; Teorias da aprendizagem humana bases teóricas 
dos aspectos cognitivos, sociais, emocionais, neurológicos e psicológicos; Diversidade humana para o 
aprendizado; Questões contemporâneas que envolvem os novos critérios de avaliação do aprender; 
Histórico do contexto da orientação vocacional e a profissional. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
 
As dimensões cognitivas afetivas, psicossociais, psicomotoras neurológicas e corporais do ato de aprender das 
crianças na Educação infantil e ao longo das Séries Iniciais do Ensino Fundamental; As fases de 
desenvolvimento da criança; Como a criança aprende; Projeto Político-Pedagógico, Proposta pedagógica, plano 
de curso e de aula; A lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Parâmetros Curriculares Nacionais; Organização do trabalho na 
escola; Conteúdo/metodologia e avaliação da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ambos): 
 
As dimensões cognitivas afetivas, psicossociais, psicomotoras neurológicas e corporais do ato de aprender das 
crianças na Educação infantil e ao longo das Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; As fases de 
desenvolvimento da criança; Como a criança aprende; Projeto Político- Pedagógico, Proposta pedagógica, plano 
de curso e de aula; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Parâmetros Curriculares Nacionais; Organização do trabalho na 
escola; Conteúdo/metodologia e avaliação da Educação Infantil e Séries Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA: 
 
Concepções teóricas e metodológicas da ciência geográfica. Métodos e técnicas da pesquisa cientifica em 
geografia. Principios e metodologias de ensino em geografia. Metodologias e tecnologias de representação do 
espaço geográfico. Regionalizações do mundo contemporâneo. Geografia política e geopolítica do mundo 
contemporâneo. O papel do estado e das estruturas socioeconômicas nas configurações territoriais do mundo. 
Dinâmica ambiental e mudanças locais e globais. O estudo da natureza e da sociedade e a questão ambiental. 
Sistemas naturais e seus elementos (clima, hidrografia, relevo, solos, vegetação e fauna), conceitos, dinâmicas e 
transformações decorrentes do uso e ocupação da terra. Domínios morfoclimáticos no Brasil. Formação, 
estrutura, distribuição e dinâmica populacional no Brasil e no mundo. Divisões regionais e políticas territoriais no 
Brasil. Condições históricas e atuais dos espaços agrário e urbano no Brasil e no mundo. Métodos e técnicas de 
representação gráfica e cartográfica. Fundamentos de geoprocessamento e sistemas geográficos de informação.  
Análise de redes e fluxos materiais e de informação no espaço geográfico. Formação sócio-espacial do estado 
de Santa Catarina. 
 
 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS:  
 
Texto Literário e não-literário; Prosa e poema; Diferença entre verso e poesia; Linguagem; Distinção entre as 
variantes do português (Níveis de linguagem); Funções da linguagem; Compreensão, interpretação e produção 
de texto narrativo; Denotação e Conotação; Figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia, aliteração, 
hipérbato, pleonasmo, silepse, onomatopéia, antítese, eufemismo, hipérbole, prosopopéia, sinestesia e ironia. 
Sistema ortográfico vigente (Ortografia vigente, relação letra-fonema, separação de sílaba e translineação, 
acentuação tônica e gráfica); Leitura, compreensão, interpretação e produção de texto dissertativo enfocando a 
semântica; Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Ambigüidade. Leitura, compreensão, 
interpretação e produção de texto dissertativo enfocando o sistema ortográfico vigente. Pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Estrutura das palavras. Processo de formação de palavras (derivação, composição, sigla 
e redução); Leitura, compreensão, interpretação e produção de texto (notícia, depoimento, artigo, conto); Análise 
Morfossintática do período simples; Tipos de período; Tipos de período composto coordenado; Tipos de período 
composto subordinado; Análise do período composto coordenado; Leitura, compreensão,  interpretação e 
produção de texto narrativo; Período composto subordinado; Análise do período composto subordinado adjetivo; 
Análise do período composto subordinado adverbial; Análise do período composto subordinado substantivo; 
Sintaxe de regência concordância e colocação; Arte, cultura e sociedade. 
 
 
PROFESSOR DE ARTES: 
 
História da arte em todas as suas linguagens. Fundamentos e Metodologias no Ensino de Arte. Novas 
tecnologias no campo da Arte e do Ensino. História do Ensino da Arte. Avaliação em Arte-educação. O ensino da 
Arte e seus processos criativos. Multiculturalidade, Pluralidade Cultural, Interculturalidade e suas implicações no 
contexto escolar. Fazer artístico e sociedade: cooperação, inter-relação, autonomia e diversidade. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 
Principios teóricos e metodológicos da Educação Física escolar no contexto das abordagens críticas. O papel da 
Educação Física e de seus profissionais na construção do Projeto Pedagógico da escola. Bases históricas, 
culturais e científicas da Educação Física e a sua inserção nos curriculos escolares. O jogo, o brinquedo e a 
ludicidade e suas implicações no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Avaliação do processo de 
ensino e aprendizado dos conteúdos nas aulas de Educação Física escolar. Educação Física escolar e o 
tratamento didático.metodológico dos conhecimentos relacionados aos esportes, aos jogos, ginásticas, lutas e a 
dança numa perspectiva sócio-cultural. Princípios pedagógicos da Educação Física escolar e a sua intervenção 
nas questões relacionadas à saúde do aluno. O esporte como conteúdo de ensino da Educação Fisica escolar: 
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seus mitos, suas verdades e sua realidade cultural, econômica e política na sociedade atual. Os novos 
significados da Educação Física escolar expressos nos PCNs e Diretrizes Curriculares para a educação básica. 
A Educação Física e a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental e Médio. 
 
 
PROFESSOR DE INGLÊS: 
 
Lingüística e Lingua Inglesa: aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos, estilísticos 
e discursivos; dimensões culturais, social, e cognitiva da linguagem; teorias de aquisição de primeira e segunda 
língua ou língua estrangeira. Teorias, métodos e abordagens de ensino de Lingua Inglesa. 
 
 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO: 
 
Documentos Oficiais: estrutura e organização do requerimento, da certidão, do atestado, da declaração, da ata, 
do ofício, do memorando, da circular, da ordem de serviço, da exposição de motivos, da portaria, do parecer; da 
carta; formas de tratamento. Noções de informática: Hardware: componentes básicos de um microcomputador e 
seu funcionamento; principais periféricos. Software: Sistema operacional Windows XP Profissional principais 
comandos e funções. Noções básicas de utilização dos aplicativos WORD 2003 e EXCEL 2003. Segurança: 
Ligar e desligar; ambiente; disquetes; cópia de segurança; vírus e antivírus. Internet: Conceitos básicos; Forma 
de conexão: permanente, temporária; Correio eletrônico, WWW; Ferramentas de navegação; Intranet. - 
Legislação: Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Morro da Fumaça; Licitação: Lei no 8.666/93; 
O Pregão.  
 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 
 
ZELADOR DE ESCOLA: 
 
Segurança no Trabalho; Noções Básicas de conservação de utensílios e materiais, faxinas, organização 
produtos de higiene e limpeza (dosagens, formas de utilização, indicações e usos). Noções de Higiene e saúde. 
Varrição de superfícies diversas. Equipamentos de Segurança (E.P.I.). Ferramentas e equipamentos da área. 
Limpeza de equipamentos e conservação de materiais. Serviços Gerais de Limpeza.  Conhecimento de 
materiais de limpeza. Princípios básicos de diluição e aplicação conforme especificação dos produtos 
(fabricante). Noções gerais de merenda escolar (preparar, conservar, guardar). Assuntos relacionados à sua 
área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. 

 
 
 


