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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2015, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 
 
Abre inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo Público 
para contratação de Médico Veterinário 
para a Secretaria de Agricultura do 
Município de Videira, SC, e formação de 
cadastro reserva. 
 
 

O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.039.842/0001-84, com 
sede administrativa na Avenida Manoel Roque, 188, Bairro Alvorada, Videira, SC, CEP 
89560-000, neste ato representado por seu Prefeito, senhor WILMAR CARELLI, com 
base nas Lei Complementar nº 118/2011 e na Lei nº 2.369/2010, e demais dispositivos 
legais pertinentes à matéria, torna pública a realização de Processo Seletivo Público 
de Prova Escrita, para preenchimento de vaga do cargo de Médico Veterinário e 
formação de CADASTRO RESERVA, para atuação na Secretaria de Agricultura do 
Município de Videira, SC, pelas normas estabelecidas neste Edital e demais legislação 
vigente, que será executado pela empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA 
E PRIVADA EIRELI – EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Dr. Maruri, 1.204, Sala A, Centro, no Município de Concórdia, SC, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. As informações deste Processo Seletivo Público estarão disponíveis nos sites 
www.assconpp.com.br e www.videira.sc.gov.br. 
 
1.2. Este Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vaga do cargo de 
MÉDICO VETERINÁRIO: 

1.2.1 Jornada Semanal de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; 

1.2.2. Habilitação Mínima: graduação em Medicina Veterinária, com registro no 
CFMV; 

1.2.3. Vencimento inicial: R$ 4.026,76 (quatro mil e vinte e seis reais e setenta e seis 
centavos); 

1.2.4. Número de vagas: 1 (uma) vaga + formação de CADASTRO RESERVA; 

1.2.5. Atribuições do cargo: 

a) Tratar animais lesados ou doentes, realizando tratamento clínico e cirúrgico; 

b) Diagnosticar doenças e anormalidades em produtos de origem animal; 

c) Orientar a população quanto à prevenção e controle de moléstias infectocontagiosas 
e parasitárias de animais, através de difusão e aplicação de métodos profiláticos e 
terapêuticos; 

http://www.assconpp.com.br/
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d) Elaborar relatórios e emitir pareceres técnicos referentes à sua especialidade; 

e) Prestar assessoramento quanto as necessidades de alimentação e “habitat” do 
animais e demais espécieszoológicas; 

f) Pesquisar e orientar a preservação da fauna; 

g) Elaborar e supervisionar programas de defesa sanitária; 

h) Efetuar o controle sanitário de produtos de origem animal em indústrias e locais de 
comércio; 

i) Elaborar receituários e executar a aplicação de medicamentos; 

j) Prestar atendimento à programas de vigilância sanitária animal, através de visitas e 
orientações à criadorespecuaristas; 

k) Efetuar palestras de orientação à comunidade; 

l) Realizar trabalhos nas áreas de ginecologia, obstetrícia, andrologia e inseminação 
artificial em animais; 

m) Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de 
trabalho; 

n) Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

o) Executar tarefas correlatas. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 1º a 31 de dezembro de 2015, 
somente via internet, pelo site www.assconpp.com.br. 
 
2.2. O candidato deverá: 

2.2.1. preencher o requerimento de inscrição no site da Empresa ASSCON-PP e enviá-
lo via internet; 

2.2.2. imprimir o boleto bancário e efetuar seu pagamento, de acordo com o valor 
previsto no item 2.3 deste Edital, até o dia 31 de dezembro de 2015.  

2.2.3. Serão aceitos pagamentos através do sistema internet banking, desde que 
observado o prazo constante no subitem 2.2.2 deste Edital. 
 
2.3. . A taxa para inscrição neste Processo Seletivo Público é de R$ 40,00 (quarenta 
reais). 
 
2.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a aplicação da prova 
escrita deverá solicitar a condição especial no ato da inscrição, pelo site 
www.asconpp.com.br e levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança 
em local reservado e diferente do local onde a prova estiver sendo realizada. 

2.4.1. A amamentação acontecerá nos momentos necessários, sem a presença do 
acompanhante. 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.asconpp.com.br/
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2.4.2. Não será concedido nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de 
prova dedicado à amamentação. 

2.4.3. A ausência do acompanhante para a guarda da criança impossibilitará a 
candidata de ausentar-se da prova escrita para amamentar. 
 
2.5. A inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor da inscrição, 
conforme item 2.3 deste Edital. O comprovante de pagamento é a confirmação da 
inscrição do candidato e deverá ser levado no dia da prova. 
 
2.6. O candidato que efetuar o pagamento da inscrição com cheque sem provisão de 
fundos ou outra irregularidade que impossibilite sua compensação, terá sua inscrição 
indeferida. 

2.6.1. O Município de Videira não devolverá o valor da inscrição paga em nenhuma 
hipótese. 
 
2.7. As despesas relativas à participação neste Processo Seletivo Público são única e 
exclusivamente de responsabilidade dos candidatos. 
 
2.8. O Município de Videira e a Empresa ASSCON-PP não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores 
que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do boleto bancário. 
 
2.9. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não terá sua inscrição homologada, e, em 
consequência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato 
tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.10. A inscrição neste Processo Seletivo Público implicará, desde logo, no 
conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste 
Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2.11. Os documentos exigidos para o exercício do cargo deverão ser apresentados e 
comprovados quando da convocação para a contratação do candidato. 
 
 
3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
3.1. São reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 5% das vagas, por cargo 
oferecido ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou 
superior a 0,5%, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
3.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela enquadrada nas categorias 
previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e 
alterações. 
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3.3. O candidato portador de deficiência participará da seleção em igualdade de 
condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, 
data, horário e local de realização das provas, obedecidos aos procedimentos deste 
Edital. 
 
3.4. Na sua inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá indicar 
no espaço apropriado, as condições especiais que necessitar para realizar a prova. 

3.4.1.O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta 
com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à 
fonte 24, sendo que a leitura e marcação de respostas no cartão-resposta será de sua 
responsabilidade. 
 
3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das 
provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da 
compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental 
necessárias para exercer as atribuições do cargo. 
 
3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, 
impreterivelmente, até 31 de dezembro de 2015, deverá entregar à Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo Público, laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação 
Internacional de Doenças (CID), bem como, a provável causa da necessidade especial 
e o não impedimento ao exercício do cargo pretendido (modelo constante no Anexo II 
deste Edital). 

3.6.1. Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou 
posterior à data de publicação deste Edital. 

3.6.2. O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando 
convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de 
Videira, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem 
como, de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 
 
3.7. A publicação da Classificação Final deste Processo Seletivo Público ocorrerá em 
duas listas: 

3.7.1.a primeira conterá a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos 
portadores de deficiência; 

3.7.2. a segunda conterá somente a pontuação dos candidatos portadores de 
deficiência. 
 
3.8. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores 
de necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos 
classificados. 
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4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente, através de Decreto, no prazo 
previsto no cronograma constante no Anexo III deste Edital e estarão disponíveis sites 
www.assconpp.com.br, www.videira.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

4.1.1. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas. 
 
4.2. É de responsabilidade do candidato verificar a relação de inscrições homologadas 
para confirmar sua inscrição. 

4.2.1. Caso a inscrição do candidato não tenha sido homologada, o mesmo não poderá 
realizar a prova. 
 
 
5. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
 
5.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo serão regidos 
pela Lei nº 2.369/2010 e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
 
6. DAS PROVAS 
 
6.1. Será aplicada Prova Escrita aos candidatos, de acordo com as especificações e 
disposições deste Edital. 
 
6.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, não 
podendo a mesma ser realizada individualmente ou em data, horário ou local que não 
seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores. 
 
 
7. DA PROVA ESCRITA 
 
7.1. A prova escrita inclui questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e Conhecimentos Específicos na área de atuação, 
conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo I deste Edital. 
 
7.2. As provas escritas serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2016, nas 
dependências da Escola de Educação Básica Municipal Prefeito Paulo Fioravante 
Penso, situada na Rua Saul Brandalise, nº 1.656, Bairro II Pinheiros, Videira, SC, com 
início às 8h30min e término às 11h30min (horário oficial de Brasília, DF). 

7.2.1. A abertura dos portões acontecerá às 7h30min e o fechamento ocorrerá às 
8h20min, recomendando-se que o candidato esteja no local com a devida 
antecedência, munido de documento de identidade. 

7.2.2. Sob hipótese alguma será permitido o acesso de candidatos que chegarem após 
as 8h20min, ou seja, o horário de fechamento dos portões. 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
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7.2.3. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas e mínima de 1 (uma) hora, 
incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 
7.3. A prova será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 

(quatro) alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta, 

na forma abaixo: 

Conteúdo 
Nº de 

questões* 
Valor da 
questão* 

Total* 

Língua Portuguesa 8 0,20 1,60 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 6 0,20 1,20 

Raciocínio Lógico (Matemática) 6 0,20 1,20 

Conhecimentos Específicos* 30 0,20 6,00 

TOTAL: 50 - 10,00 

 
7.4. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta 
esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão- 
resposta, o qual não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do 
candidato. 
 
7.6. Para a entrada nos locais de prova, o candidato deverá apresentar a cédula de 
identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original e boleto bancário 
referente à inscrição. 

7.6.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou 
estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo novo, com foto). 

7.6.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 dias. 

7.6.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-
identificáveise/ou danificados. 

7.6.4. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo de documento. 

7.6.5. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento 
de identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será 
automaticamente eliminado do certame. 
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7.6.6. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos 
exigidos. 
 
7.7. No dia de realização da Prova Escrita não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 
 
7.8. Durante a realização da Prova Escrita é vedada consulta a livros, revistas, folhetos 
ou anotações, bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos 
celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de 
eliminação do candidato no Processo Seletivo Público. 

7.8.1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues 
desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na 
saída, sob pena de eliminação do candidato. 
 
7.9. Será atribuída nota zero às respostas de questão(ões) que contenha(m): 

a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta; 

b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta; 

c) espaço(s) não assinalado(s) no cartão-resposta; 

d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis 
ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com 
marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão. 
 
7.10. No decurso da Prova Escrita, o candidato somente poderá ausentar-se 
temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal. 
 
7.11. O candidato, ao encerrar a Prova Escrita e antes de se retirar do local de sua 
realização, entregará ao fiscal de sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o 
caderno de prova.  

7.11.1. Caso o candidato não entregar o cartão-resposta ou o caderno de prova será 
eliminado automaticamente do Processo Seletivo Público. 
 
7.12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas 
provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado 
envelope lacrado, contendo todas as provas e cartões-resposta daquela sala. 
 
7.13. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a 
realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os 
candidatos. 
 
7.14. É terminantemente proibida a inserção e qualquer forma de sinal ou marca, sobre 
os cartões-resposta, que possa ser interpretada como identificação de determinado 
candidato. 

7.14.1. Se for constatada qualquer inserção de sinal ou marca no cartão-resposta o 
candidato será automaticamente desclassificado do processo seletivo público.  
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7.15. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) sendo as 
notas expressas com um decimal, sem arredondamento. 
 
7.16. Somente será considerado aprovado neste Processo Seletivo Público o candidato 
que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na Prova Escrita Objetiva. 
 
7.17. O Gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados no dia 17 de janeiro de 
2016, a partir das 19h, nos sites www.assconpp.com.br e www.videira.sc.gov.br. 
 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
8.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final  
 
8.2. Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados, sucessivamente, os 
seguintes critérios para desempate: 

8.2.1. que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

8.2.2. que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 

8.2.3. com maior idade; 

8.2.4. se, mesmo assim, persistir o empate, o critério adotado será o sorteio em ato 
público, em local e data anunciados com, pelo menos, 2 (dois) dias de antecedência. 
 
8.3. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto 
no Anexo III deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação e nos sites 
www.assconpp.com.br e www.videira.sc.gov.br. 
 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Será admitido recurso para todas as fases deste Processo Seletivo Público, que 
deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, no site www.assconpp.com.br, 
desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos constantes do Anexo 
III deste Edital. 

9.1.1. Os recursos que não atenderem ao disposto neste item serão liminarmente 
indeferidos. 
 
9.2. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, protocolo, e-mail ou 
qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e 
indeferidos. 
 
9.3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente. 
 
9.4. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos 
os candidatos que realizaram a prova objetiva. 
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
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9.5. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota 
poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme se verifique ou não erros na 
conferência. 

9.5.1. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, 
ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota. 

9.5.2. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, 
coletivamente. 
 
9.6. A Comissão Especial do Processo Seletivo Público constitui-se em última instância 
para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões. 
 
9.7. Não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O resultado final do Processo Seletivo Público objeto deste Edital será 
homologado, por Decreto do Chefe do Poder Executivo e publicado nos sites 
www.assconpp.com.br, www.videira.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

10.1.1. O caderno de questões e o gabarito serão publicados apenas nos sites 
www.assconpp.com.br e www.videira.sc.gov.br. 

10.1.2. Os demais atos provenientes deste Edital serão nos sites 
www.assconpp.com.br e www.videira.sc.gov.br. 
 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos 
classificados, os seguintes documentos constantes na Lei Municipal nº 2.369/2010, 
quais sejam:  

11.1.1. realização de Exame Médico Admissional; 

11.1.2. apresentação da relação de documentos descritos nas alíneas “a” a “o”, no 

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal: 

a) comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; 

b) uma foto 3x4; 

c) cópia de comprovante de residência e número de telefone; 

d) cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF e Título de Eleitor; 

e) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino 

f) comprovante do tipo sanguíneo;  

g) cópia de Certidão de Nascimento ou casamento;  

h) cópia de Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;  

http://www.assconpp.com.br/
http://www.videira.sc.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
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i) declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data 

de nascimento;  

j) cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;  

k) declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está 

acumulando cargos de acordo com o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e não 

ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei; 

l) carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da 

saúde e educação; 

m) declaração de bens; 

n) certidão negativa de antecedentes criminais; e 

o) convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo. 

 
11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do item 11.1 deste 
Edital serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a 
nomeação. 
 
11.3. Os documentos previstos no item 11.1 deste Edital deverão ser apresentados no 
prazo máximo de 10 (dez) dias contados data da convocação, sob pena de exclusão 
do processo seletivo. 
 
11.4. O não cumprimento dos requisitos necessários impossibilitará a nomeação do 
candidato. 
 
11.5. Não será nomeado o candidato classificado que tenha sido demitido em razão de 
Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, no Município de Videira, SC, nos 
últimos 5 (cinco) anos. 
 
11.6. A convocação dos candidatos será feita pelo Departamento Pessoal do Município 
de Videira, através de Edital de Convocação e posterior contato telefônico, via postal, 
imprensa ou e-mail, com base nos dados informados na ficha de inscrição ou 
posteriormente atualizados. 

11.6.1. É responsabilidade exclusiva do candidato manter seus dados atualizados. 
 
 
12. DO FORO JUDICIAL 
 
12.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo Público de 
que trata este Edital é o da Comarca de Videira, SC. 
 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente. 

13.2. Este Processo Seletivo Público será válido por 2 (dois) anos, podendo o mesmo 
ser prorrogado por igual período, caso houver interesse da Administração Municipal. 
 
13.3. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela 
ordem de classificação, respeitado o número de vagas, a conveniência e oportunidade 
e o limite prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
13.4. A classificação neste Processo Seletivo Público não assegura ao candidato o 
direito à contratação automática. 
 
13.5. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo 
Público, o candidato que: 

13.5.1. tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da 
equipe encarregada de realização das provas, desde que devidamente comprovado; 

13.5.2. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

13.5.3. for flagrado valendo-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que 
apresentar falsa identificação pessoal; 

13.5.4. ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar 
acompanhado de um fiscal. 
 
13.6. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

13.6.1. Anexo I –Conteúdo Programático; 

13.6.2. Anexo II –Declaração para candidatos portadores de deficiência; 

13.6.3. Anexo III – Cronograma. 
 
13.7. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Processo Seletivo Público, designada pela Portaria n° 0509/2015, de 8 de julho de 
2015, juntamente com a Empresa ASSCON-PP. 
 
 
Videira, SC, 25 de novembro de 2015. 

 
 
 

WILMAR CARELLI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, análise e interpretação de texto e charge. Noções de 
fonética e fonologia, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, 
formação e classes das palavras, crase, análise sintática, colocação pronominal, 
pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, 
emprego do hífen, funções de linguagem, vícios de linguagem, figuras de linguagem, 
estrutura das palavras. Substantivo e adjetivo, sujeito e predicado. Advérbio, adjunto e 
locução adverbial. Classificação dos verbos, concordância nominal, concordância 
verbal, regência verbal. Preposição, pronomes.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Ciências da natureza e suas 
tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa 
do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto 
internacional; Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; Historia e 
atualidades relativas ao Mundo, ao País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município 
de Videira. 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Conjuntos, noções de matemática financeira, 
juros simples e juros compostos, geometria, Trigonometria, progressão geométrica, 
progressão aritmética, análise combinatória, probabilidade, operações fundamentais 
(números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, sistema de medidas 
(decimais e não decimais), conversão de unidades de medida; regra de três, 
porcentagem, equações de primeiro e segundo grau. Funções, matrizes e sistemas 
lineares.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 
Conhecimentos anatômicos e suas relações com as demais áreas afins, sobre 
Osteologia, Artrologia, Miologia e Sistema Digestório dos mono e poligástricos. 
Conhecimentos anatômicos sobre os órgãos que formam os aparelhos e ou sistemas: 
respiratório, urinário, genital masculino e feminino, circulatório sanguíneo e linfático, 
nervoso e órgãos dos sentidos. A célula animal e suas características. Estudos dos 
tipos de tecidos dos mamíferos: tecido epitelial, cartilaginoso, ósseo, muscular, 
nervoso, sangue e linfa. Composição química e atividades fisiológicas das 
biomoléculas dos organismos animais. Conceitos, subdivisões e importância da 
Ecologia para a Medicina Veterinária, ecologia de ecossistemas naturais e pecuários, a 
energia e a matéria nos ecossistemas naturais e pecuários, ciclos biogeoquímicos, 
ecologia de populações, ecologia de comunidades, relações entre ecossistema natural 
e agropecuário, poluição: causas, poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo. 
Histórico e importância da genética. As bases moleculares da herança. A mutação. As 
divisões celulares (mitose, meiose), a formação de gametas e a fertilização; 
enfatizando os mecanismos de geração de variabilidade genética. Herança 
citoplasmática. Fenômenos homeostáticos, bioeletrogêneses, transporte 
transmembrana, potenciais transmembrana, condução neuronal, sinapses; Fisiologia 
do sistema nervoso; Sinapse neuromuscular; Fisiologia da contração do músculo liso, 
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cardíaco e esquelético; Termorregulação; Líquidos corporais e suas funções; 
Endocrinologia; Fisiologia do trato digestório. Conhecimento dos mecanismos 
imunológicos nos seus relacionamentos com a Microbiologia, Doenças infecto-
contagiosas e Medicina Veterinária Preventiva. Parasitologia e regras de nomenclatura 
zoológica. Microbiologia: bacteriologia, virologia e micologia. Noções sobre fármacos, 
mecanismo de ação, modificações no organismo, relação da ação da droga com sua 
estrutura química, biotransformação, distribuição e eliminação dos medicamentos, 
associações medicamentosas e fatores que possam modificar a ação e o efeito de 
drogas. Vias de administração de fármacos em grandes e pequenos animais. 
Melhoramento animal. Melhoramento zootécnico. Melhoramento de meio ambiente. 
Melhoramento genético. Genética quantitativa. Parâmetros genéticos (fenótipo, 
variabilidade, médias, herdabilidade, repetibilidade e correlações). Avaliações 
genéticas. Nutrição Animal. Extensão rural. Alimentação animal. Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) legislação e diretrizes. Politica nacional do meio ambiente. 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) legislação e diretrizes. Politica 
estadual do meio ambiente. Conselho Municipal do Meio Ambiente legislação e 
diretrizes. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 
FATMA (Fundação do meio ambiente) legislação, diretrizes e atuação. IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) legislação, diretrizes 
e atuação. Serviços de Inspeção: municipal, estadual e federal (legislação e diretrizes). 
Vigilância Sanitária. ANVISA. Regulamento da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal – RIISPOA. 
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ANEXOII 
 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

Nº da Inscrição:  

Cédula de Identidade:  

Cargo pretendido:  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.6 do Edital de Processo 
Seletivo Público nº 003/2015, do Município de Videira, SC, e para que surta os efeitos 
legais que: 

 
- a deficiência que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições 

do cargo de descrito acima; 
 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
 

Videira, SC, _____ de ________________________ de 2015. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO III  
 

CRONOGRAMA (sujeito a alterações) 
 

O quê? Quando? 

Divulgação do Edital de Processo Seletivo Público 25.11.2015 

Prazo para impugnação do Edital 26 e 27.11.2015 

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital 30.11.2015 

Período de Inscrições 1º a 31.12.2015  

Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto 
bancário 

31.12.2015 

Publicação da lista dos inscritos  6.1.2016 

Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de 
inscrição  

7 e 8.1.2016 

Homologação da lista de inscritos 12.1.2016 

Realização da Prova Escrita 
17.1.2016, a partir 

das 9h30min 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de 
prova  

17.1.2016, a partir 
das 19h 

Prazo para recurso da formulação das questões e da 
discordância com o gabarito da prova escrita objetiva 

18 e 19.1.2016 

Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas 
escrita e da lista de classificados 

25.1.2016 

Prazo de recurso lista de classificados 26 e 27.1.2016 

Homologação do resultado final, com eventuais recursos 
julgados  

1º.2.2016 

 


