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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2015, 
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 
 
Abre inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo Público 
para contratação de servidores no 
Município de Teutônia, RS. 
 
 

O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.661.400/0001-99, com 
sede administrativa na Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo, Teutônia, 
RS, CEP 95890-000, neste ato representado por seu Prefeito, senhor RENATO 
AIRTON ALTMANN, com base na pela Lei Orgânica Municipal, pela Lei Municipal nº 
4.480, de 3 de julho de 2015, pelo Decreto Municipal nº 626/1996 e alterações e pelo 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração e demais 
dispositivos legais pertinentes à matéria, torna pública a realização de Processo 
Seletivo Público de Provas Escritas, para preenchimento de vagas para atuação no 
Município de Teutônia, RS, 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 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.teutonia.com.br. 
 
1.2. Este Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento das vagas constantes 
no Título I do Anexo I deste Edital, com carga horária semanal, vencimento inicial e 
nível de escolaridade descritos nos mesmos. 

1.2.1. As atribuições/condições dos cargos estão descritas no Título II do Anexo I deste 
Edital. 
 
1.3. A habilitação no Processo Seletivo Público não assegura ao candidato a sua 
contratação, apenas a expectativa de ser admitido, dentro das vagas previstas e as que 
surgirem, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada 
rigorosamente a ordem de classificação. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 27 de novembro a 11 de dezembro 
de 2015, somente via internet, pelo site www.assconpp.com.br. 
 
2.2. O candidato deverá: 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
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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 11 de dezembro de 2015 (último dia das 
inscrições). 
 
2.3. A taxa para inscrição neste Processo Seletivo Público é de R$ 70,00 (Setenta 
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. 

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 Teutônia 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 Teutônia 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. 

http://www.asconpp.com.br/
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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, 10% 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 10% 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 e Lei municipal nº 2.548, de 21 de setembro de 2006. 
 
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 04 de dezembro 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 III 
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 
Teutônia, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, 
bem como, de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 
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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. 
 
3.9. O candidato hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou for membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e preencher os requisitos 
do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, poderá requerer a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição das vagas disponíveis neste Edital de Processo 
Seletivo Público. 

3.9.1. Somente fará jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que 
declarar e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da 
referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/2008. 

3.9.1.1. A isenção de que trata o subitem 3.10 deste Edital deverá ser solicitada através 
do preenchimento do Modelo de Requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de 
Inscrição, objeto do Anexo IV deste Edital. 

3.9.2. O Requerimento deverá ser entregue pessoalmente ou por Procurador, 
impreterivelmente, até 4 de dezembro de 2015, nas seguintes formas: 

3.9.2.1. protocolizado no Setor de Protocolo Geral do Município; ou 

3.9.2.2. enviado pelo correio, com Aviso de Recebimento – AR (cuja data de postagem 
seja anterior ou igual à 4 de dezembro de 2015), para a Prefeitura Municipal de 
Teutônia, com sede administrativa na Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro 
Administrativo, Teutônia, RS, CEP 95890-000; 

3.9.2.3. O requerimento deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado da 
seguinte forma: 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVOPÚBLICO Nº 01/2015 – TEUTÔNIA, RS 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

CPF DO CANDIDATO 

 
3.9.3. O Requerimento de que trata o subitem 3.10.2 deste Edital deverá estar 
acompanhado obrigatoriamente: 

3.9.3.1. pelo Número de Identificação Social – NIS do candidato, atribuído pelo 
CadÚnico; ou 
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3.9.3.2. por Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007 e de Comprovação de Renda 
Familiar devidamente preenchida, incluindo a renda do candidato; 

3.9.3.3. pelo Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, devidamente preenchido, 
nos moldes do Anexo IV deste Edital (o Modelo de Requerimento contém espaço 
destinado para fornecimento das informações solicitadas pelos subitens 3.10.3.1 e 
3.9.3.2 deste item); 

3.9.3.4. por documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da 
família indicados na Declaração de Comprovação de Renda Familiar, incluindo a renda 
do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos 
seguintes documentos, nos casos de:  

a) empregados de empresas privadas: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotações do último 
contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente 
em branco; 

b) servidores públicos: cópia do último contracheque;  

c) autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a 
contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia autenticada em cartório de 
contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação do último contrato e da primeira página 
subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último 
contrato de trabalho;  

d) desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não 
exerce atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua 
situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do 
sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor 
das afirmativas, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas 
que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da 
primeira página subsequente em branco e com correspondente data de saída da 
anotação do último contrato de trabalho;  

e) servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia do ato correspondente e sua 
publicação no órgão oficial, além dos documentos constantes na alínea “b” deste item;  

f) pensionistas: cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela 
instituição pagadora, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – 
páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de 
trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de 
saída da anotação do último contrato de trabalho;  

g) estagiários: cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e 
anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco 
ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 

3.9.3.5. cópia do Documento de Identidade do candidato;  

3.9.3.6. cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;  
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3.9.3.7. cópia das últimas 3 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do 
candidato, conforme indicado no ato de inscrição no site www.assconpp.com.br, as 
quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 
 
3.9.4. A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os 
dados de todos os membros da família, os quais também deverão ter suas respectivas 
rendas comprovadas pelos documentos listados no subitem 3.10.3.4 deste Edital. 
 
3.10. O Município de Teutônia, RS e a empresa ASSCON-PP verificarão a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão 
terminativa sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de isenção. 
 
3.11. As informações prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição, bem 
como toda a documentação apresentada são de inteira responsabilidade do candidato. 

3.11.1. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 
 
3.12. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de 
taxa não garante ao candidato a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual 
estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do Município de Teutônia, 
RS e a empresa ASSCON-PP, conforme o caso. 
 
3.13. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

3.13.1. omitir informações;  

3.13.2. fraudar e/ou falsificar documentação;  

3.13.3. pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 

3.13.4. entregar o pedido de isenção fora do prazo previsto neste Edital. 
 
3.14. Não serão aceitos, após a entrega do requerimento, acréscimos ou alterações 
das informações prestadas. 
 
3.15. A Comissão Coordenadora avaliará os pedidos de isenção e publicará sua 
decisão no mural da Prefeitura e nos sites www.assconpp.com.br e 
www.teutonia.com.br, no dia 07 de dezembro de 2015. 
 
3.16. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição indeferidos poderão participar deste Processo Seletivo Público desde que 
efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de dezembro de 2015, 
conforme subitem 3.2.3 deste Edital. 
 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma 
constante no Anexo VI deste Edital, e estarão disponíveis sites www.assconpp.com.br 
e www.teutonia.com.br. 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.teutonia.com.br/
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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 Público serão 
admitidos no regime jurídico de emprego público, vinculados à Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT 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 II deste Edital. 
 
7.2. A empresa ASSCON-PP publicará os locais de realização das provas escritas e de 
títulos no dia 28 de Dezembro de 2015, no mural interno da Prefeitura de Teutônia, 
RS, e nos sites www.assconpp.com.br e www.teutonia.com.br. 

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. 

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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 

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

na forma abaixo: 
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Conteúdo 
Nº de 

questões 
Valor da 
questão 

Total 

Língua Portuguesa 10 0,23 2,30 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 10 0,23 2,30 

Raciocínio Lógico (Matemática) 10 0,23 2,30 

Conhecimentos Específicos 10 0,31 3,10 

TOTAL: 40 - 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 (trinta) 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 
identificáveis e/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. 

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. 
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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.  
 
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. 
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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 Prova serão divulgados no dia 09 de janeiro de 2016, 
a partir das 19h, nos sites www.assconpp.com.br e www.teutonia.com.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.idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último dia da inscrição neste 
Processo Seletivo Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

8.2.2.maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

8.2.3.maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 

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 VI deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação e nos sites 
www.assconpp.com.br e www.teutonia.com.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 
VI 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.teutonia.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.teutonia.com.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 pela autoridade competente e publicado no mural interno da Prefeitura de 
Teutônia, RS, e nos sites www.assconpp.com.br e www.teutonia.com.br 

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

10.1.2. Os demais atos provenientes deste Edital serão publicados no mural interno da 
Prefeitura de Teutônia, RS e nos sites www.assconpp.com.br e www.teutonia.com.br 
 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos 
classificados, os seguintes documentos: 

11.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado; 

11.1.2. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

11.1.3. atender, se o candidato for deficiente, às exigências da Lei Federal nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989 e do Decreto Federal n° 3.298/1999 e Lei Municipal nº 
2.548/2006;  

11.1.4. estar em gozo dos direitos civis e políticos;  

11.1.5. estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do 
sexo masculino; 

11.1.6. apresentar certidão negativa da Justiça Eleitoral comprovando situação regular;  

11.1.7. comprovar a escolaridade mínima exigida no anexo 1 deste Edital;  

11.1.8. apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos 
Cartórios Judiciais Federal, Estadual ou Distrital do domicílio do candidato, expedida no 
máximo, há 6 (seis) meses, ou dentro do prazo da validade consignado no documento;  

http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
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11.1.9. a admissão do candidato fica condicionada ainda à observância do art. 37, XVI, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, referentes a acúmulo de emprego 
ou funções públicas, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público, sendo vedada também a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e 142 com a 
remuneração de emprego ou função pública, ressalvados os empregos acumuláveis na 
forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração;  

11.1.10. ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, 
fornecido por médico, homologado pela junta médica oficial do Município, após a 
apreciação dos exames e dos demais documentos. 
 
11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do item 11.1 serão 
exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a contratação. 
 
11.3. O não cumprimento dos requisitos necessários impossibilitará a contratação do 
candidato. 
 
11.4. O candidato aprovado que não se apresentar no setor de Recursos Humanos do 
Município de Teutônia, RS, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua convocação, 
comprovando todas as condições e exigências dispostas deste Edital, mediante a 
apresentação dos documentos solicitados, ou não for encontrado no endereço 
constante no requerimento de inscrição, perderá a vaga conquistada neste Concurso, 
sendo chamado o classificado imediatamente seguinte. 

11.4.1. Até o 10º (décimo) dia, contado da expedição do ato convocatório previsto no 
item 11.4, o candidato convocado deverá confirmar expressamente se aceita ou não o 
cargo, sob pena de perda da vaga. 

11.4.2. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo, emprego ou função pública, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo 
empossando. 

11.4.3. A convocação dos candidatos será feita no site www.teutonia.com.br, contato 
telefônico, via postal, imprensa ou e-mail, com base nos dados informados na ficha de 
inscrição ou posteriormente atualizados. É responsabilidade exclusiva do candidato 
manter os 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 Teutônia, RS. 
 
 
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 – Quadro de vagas a serem preenchidas e atribuições/condições de 
trabalho dos cargos; 

13.6.2. Anexo II – Conteúdo Programático; 

13.6.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de deficiência; 

13.6.4. Anexo IV – Modelo de requerimento de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição para hipossuficientes; 

13.6.5. Anexo V – Modelo de requerimento de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição para doadores de sangue; 

13.6.6. Anexo VI – Cronograma. 
13.7. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Coordenação e Fiscalização, designada pela Administração Municipal de Teutônia, RS, 
pela Portaria nº 8.643/2015, juntamente com a Empresa ASSCON-PP. 
 
Teutônia, RS, 24 de novembro de 2015. 

 
RENATO AIRTON ALTMANN 

Prefeito de Teutônia, RS 
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ANEXO I 
 

Título I 
 

QUADRO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 
 

Cargos 

Carga 

horária 

semanal 

Remuneração 

R$ 

Nº de 

vagas 
Escolaridade 

Agente Comunitário de 

Saúde – Programa ESF 

Área IV ( Micro área I, 

Bairro Boa Vista, Micro 

área II, Linha Boa Vista 

Fundos, Micro Área III, 

Linha Catarina, Micro Área 

IV, Linha Capivara, Micro 

Área V, Linha Pontes Filho, 

Micro Área VI, Linha Clara. 

40h 1.095,12 1 Ensino Fundamental Completo 

Agente de Combate a 

Endemias 
40h 1.095,12 1 Ensino Fundamental Completo 

Visitador do PIM – Primeira 

Infância Melhor 
40h  1.029,79 1 Ensino Médio Completo 

 

Título II 
 

ATRIBUIÇÕES/CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CARGOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROGRAMA ESF ÁREA IV – Lei Municipal 
3.145, de 26 de junho de 2009, alterada pela Lei Municipal 4.064, de 28 de outubro 
de 2013 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão competente. 

Genéricas: desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adstrita à Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade; trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea; estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com 
o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças 
e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
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informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de 
acordo com as necessidades definidas pela equipe; cumprir com as atribuições 
atualmente definidas para o ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da 
dengue; desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas 
às atribuições acima; participar do processo de territorialização e mapeamento da área 
de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, 
inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o 
cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros), quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade 
de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 
gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de 
promoção de saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia  de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à 
saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-
se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades 
de planejamento e avaliações das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção 
Básica; participar das atividades de educação permanente; realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga Horária de 40 horas semanais, inclusive em 
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – Lei Municipal 3.145, de 26 de junho de 
2009, alterada pela Lei Municipal 4.064, de 28 de outubro de 2013. 

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, a serem desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes indicadas pelo SUS, bem como participar de ações educativas e coletivas, 
nos domicílios e na comunidade em geral, sob supervisão competente. 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Proceder visitas domiciliares para identificar a 
existência de focos de doenças contagiosas; executar atividades de educação para a 
saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde, doenças e 
outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas 
de saúde; fazer identificação de focos de vetores; coletar materiais para exames 
laboratoriais; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de 
saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; orientar a 
população, objetivando a eliminação de fatores que propiciem o surgimento de 
possíveis doenças; trabalhar no combate de doenças; desenvolver ações de educação 
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e vigilância à saúde; informar o setor de vigilância na hipótese de constatar resistência 
de colaboração por parte dos munícipes; manter atualizado o cadastro de informações 
e outros registros; desenvolver outras atividades pertinentes à função de Agente. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em 
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 
 

VISITADOR DO PIM – PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – Lei Municipal 3.236, de 11 
de dezembro de 2009. 

 ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: Responsável pelo atendimento domiciliar às famílias, por meio de atividades 
específicas. 

Genéricas: Realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as e 
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para desenvolvimento 
integral da criança, desde a gestação. Orientar as famílias sobre as atividades de 
estimulação adequadas a partir do diagnóstico, ou seja, do marco zero. Acompanhar a 
qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às crianças e 
as ações realizadas pelas gestantes. Acompanhar os resultados alcançados pelas 
crianças e pelas gestantes. Planejar e executar as modalidades de Atenção Individual e 
Grupal. Planejar e executar o cronograma de visita às famílias. Participar da 
Capacitação de Visitadores, realizadas pelo Monitor/GTM. Receber a formação e a 
capacitação necessárias. Comunicar ao GTM a percepção e/ou identificação de 
suspeita da violência doméstica e crianças portadoras de deficiência, preencher 
documentos, elaborar relatórios. Exercer demais atividades correlatas ao cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 
 

CONHECIMENTOS COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
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.  
 
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 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 do Rio Grande do Sul e ao 
município de Teutônia. Noções de informática básica, partes de um computador, Word, 
Excel, Power Point, Internet, Vírus e antivírus. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROGRAMA ESF ÁREA IV 

Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Políticas 
públicas, políticas sociais governamentais, em especial a política nacional de saúde. 
Sistema Único de Saúde (SUS) conceito, organização, princípios e diretrizes. Sistema 
Municipal de Saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Intersetorialidade: 
conceito e dinâmica político-administrativa do município. Processo de trabalho em 
saúde e suas características. Ética no trabalho em saúde. A Estratégia de Saúde da 
Família na atenção básica à saúde. O perfil social do técnico agente comunitário de 
saúde e seu papel no âmbito da equipe multiprofissional da rede básica do SUS. 
Processo saúde-doença, seus determinantes e condicionantes. Promoção da saúde: 
conceito e estratégia. Conceito de eficácia, eficiência e efetividade em saúde. 
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: integralidade, acessibilidade, 
humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Principais 
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento destes 
problemas. Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e 
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interdependências. Cultura popular e sua relação com os processos educativos. 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB): conceito, finalidades, fluxo, 
preenchimento dos formulários e análise dos dados. Técnicas de levantamento das 
condições de vida e de saúde/doença da população. Condições de risco social: 
violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, 
nutrição, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica. Mapeamento sócio-político 
e ambiental: finalidades e técnicas. Interpretação demográfica. Conceito de 
territorialização, micro área e área de abrangência; cadastramento familiar e territorial. 
Indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Indicadores de saúde. 
Estratégias de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas. Conceito 
de ambiente saudável, enfoque de risco e poluente. Vigilância em saúde: conceitos e 
aplicações. Saneamento ambiental. Medidas de prevenção de riscos ambientais e 
sanitários. Doenças prevalentes na micro área (por sexo, grupo etário, étnico, inserção 
social e distribuição geográfica) relacionadas aos problemas sanitários e ambientais: 
mecanismo de transmissão e medidas de prevenção e controle. Doenças 
transmissíveis e não transmissíveis: conceitos, sinais, sintomas e fatores de risco. 
Cadeia de transmissão de doenças: agentes infecciosos, hospedeiros e mecanismos 
de transmissão. O processo de resistência e imunidade do hospedeiro e suas diversas 
respostas à agressão do agente infeccioso. Medidas de prevenção individual e coletiva 
das principais doenças transmissíveis e não-transmissíveis. Doenças de notificação 
compulsória. Medidas de monitoramento das enfermidades segundo protocolos de a 
saúde pública. Condições de risco ambiental: poluição sonora, do ar, da água e do solo, 
queimadas, desmatamentos, calamidades. Riscos e agravos de saúde associados ao 
trabalho. Medidas de prevenção de acidentes domésticos. Características e 
necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança. Acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Doenças 
prevalentes da infância: identificação dos sinais de risco, medidas de prevenção, 
encaminhamento e acompanhamento. Cartão da criança: finalidade, leitura dos vários 
campos, interpretação dos dados. Esquema vacinal. Características da criança na fase 
escolar: nutrição, detecção de fatores indicativos de baixa acuidade visual e auditiva, 
problemas posturais, cuidados preventivos às doenças bucais e dermatoses, 
prevenção de acidentes. Características físicas e necessidades, psicológicas e sociais 
do adolescente. Crescimento e desenvolvimento do adolescente. Redes de apoio 
familiar e social. Cuidados preventivos em relação à gravidez precoce. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Uso de Drogas e à Violência. Saúde sexual e 
reprodutiva: sexualidade e reprodução humana. Direitos sexuais e reprodutivos: 
métodos de planejamento familiar e paternidade responsável; vantagens, 
desvantagens, indicações e contra-indicações dos métodos contraceptivos, formas de 
acompanhamento, aspectos culturais relacionados e promoção da autonomia. Direitos 
constitucionais relativos à licença maternidade, paternidade, planejamento familiar e 
aborto. Saúde da mulher nos ciclos gravídico-puerperal e no climatério. Cartão da 
gestante: finalidade, leitura dos vários tipos e interpretação dos dados. Aleitamento 
materno: importância, anatomia e fisiologia da mama: mitos e técnicas de 
amamentação; cuidados gerais com a mama. Desmame: período e a introdução de 
alimentos. Características físicas, psicológicas e sociais do adulto. Programa de 
Hipertensão e Diabetes. Programa Nacional de Saúde do Homem. Assistência e 
internação domiciliar: conceitos, finalidades, implementação e avaliação dos resultados. 
Características e necessidades físicas, psicológicas e sociais do idoso. Estatuto do 
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Idoso. Programa Nacional de Saúde do Idoso: princípios e diretrizes. Cuidados 
preventivos em relação a acidentes e doenças prevalentes; uso de medicamentos; 
situações e sinais de risco. Redes de apoio familiar e social. Pessoas com deficiência e 
portador de sofrimento mental: abordagem, medidas facilitadoras da inclusão social e 
direitos legais. Proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e o 
modelo assistencial em saúde mental. 
 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Planejamento e programação local de saúde. Principais 
endemias e epidemias, principais doenças infectocontagiosas; Tipos de micro-
organismos causadores de doenças: bactérias; fungos; protozoários; vírus; helmintos, 
entre outros. Enfermidades transmissíveis mais comuns (agente etiológico, período de 
incubação, transmissão, sinais e sintomas, procedimentos específicos para prevenção 
e controle): dengue, leptospirose, leishmaniose visceral e tegumentar, cólera, 
toxoplasmose, febre tifoide, malária, febre amarela, doença de chagas, raiva animal, 
esquistossomose, hepatite viral B e C, tuberculose, hanseníase e gripe (H1N1, H1N5, 
influenza comum). Controle e prevenção de doenças epidemiológicas; Equipamentos 
de Proteção Individual –EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de 
atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. 
Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Fatores determinantes e 
condicionantes das epidemias e endemias. Tipologia de controles de vetores; os 
principais tipos de inseticidas e as suas aplicações. Programa de saúde da família. A 
saúde no Brasil. Medidas de Controle das Doenças Transmissíveis. Doenças 
transmissíveis não imunizáveis e parasitárias; Doenças sexualmente transmissíveis; 
doenças transmissíveis imunizáveis. 
 

VISITADOR DO PIM – PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 

Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Programa 
Primeira Infância Melhor – PIM, diretrizes, legislação e atuação. Políticas públicas, 
políticas sociais governamentais, em especial a política nacional de saúde. Sistema 
Único de Saúde (SUS) conceito, organização, princípios e diretrizes. Sistema Municipal 
de Saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Intersetorialidade: conceito e 
dinâmica político-administrativa do município. Processo de trabalho em saúde e suas 
características. Ética no trabalho em saúde. A Estratégia de Saúde da Família na 
atenção básica à saúde. Características e necessidades físicas, psicológicas e sociais 
da criança. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Doenças prevalentes da infância: identificação dos sinais de 
risco, medidas de prevenção, encaminhamento e acompanhamento. Cartão da criança: 
finalidade, leitura dos vários campos, interpretação dos dados. Esquema vacinal. 
Características da criança na fase escolar: nutrição, detecção de fatores indicativos de 
baixa acuidade visual e auditiva, problemas posturais, cuidados preventivos às 
doenças bucais e dermatoses, prevenção de acidentes. Características físicas e 
necessidades, psicológicas e sociais do adolescente. Saneamento ambiental. Medidas 
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de prevenção de riscos ambientais e sanitários. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis: conceitos, sinais, sintomas e fatores de risco. Noções de atendimento, 
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. 
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ANEXO III 
 
 

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 01/2015, do Município de Teutônia, RS, 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. 
 
 

Teutônia, RS, _____ de ________________________ de 2015. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 
 
À  
Comissão Coordenadora do Processo SeletivoPúblico 
do Município Teutônia, RS 
 
Nos termos do Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2015 do Município de Teutônia, 
SC, venho requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição:  
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:  

Nome:  

Cargo pretendido:  

CPF:  

Número de Identificação Social – NIS:  

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não 
comprovem sua condição de hipossuficiente financeiramente. 

2. Somente o preenchimento do requerimento de isenção não implica na efetivação da inscrição. O 
candidato requerente deverá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de 
hipossuficiente, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no Edital de Processo Seletivo 
Público nº 01/2015.  

 
DECLARAÇÃO 

 
Para fins de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição 

do Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2015 do Município de Teutônia, RS, 
DECLARO: 

 
I – que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 

6.135, de 26 de junho de 2007; 
 
II – estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com 

o nº __________________________; 
 
III – que apresento condição de hipossuficiência financeira e que atendo ao 

estabelecido no Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2015, em especial ao item que 
se refere à isenção da taxa de inscrição; 

 
IV – declaro que residem no mesmo endereço que eu as pessoas abaixo 

relacionadas: 
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Nome RG Grau de parentesco Renda mensal 

    

    

    

    

    

 
V – estar ciente de que a veracidade das informações e documentações 

apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão do Processo 
Seletivo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro 
tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a 
eliminação do Processo Seletivo Público, podendo adotar medidas legais contra minha 
pessoa, inclusive as de natureza criminal. 

 
 
Teutônia, RS, ____ de __________________ de 2015. 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA (sujeito a alterações) 
 

O quê? Quando? 

Divulgação do Edital de Processo Seletivo Público 24.11.2015 

Prazo para impugnação do Edital 25.11.2015 

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital 26.11.2015 

Período de Inscrições 27.11 a 11.12.2015 

Data limite para solicitar isenção da taxa de inscrição 4.12.2015 

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da 
taxa de inscrição 

7.12.2015 

Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto 
bancário 

11.12.2015 

Publicação da lista dos inscritos  18.12.2015 

Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de 
inscrição  

21 e 22.12.2015 

Homologação da lista de inscritos 28.12.2015 

Realização da Prova Escrita 
09.1.2016, com início 
às 8h30min e término 
previsto às 11h30min 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de 
prova  

09.1.2016, após as 19 
horas  

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

11 e 12.1.2016 

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

18.1.2016 

Prazo de recurso lista de classificados 19 e 20.1.016 

Homologação do resultado final, com eventuais recursos 
julgados  

22.1.2016 

 


