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PREFEITURA DE NOVA TRENTO 

CNPJ 82.925.025/0001-60 
Praça delComune, 126, Centro, CEP 88.270-000 

Fone: 48 32673215 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2015, 
DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, 
com sede administrativa na Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, CEP 
88270-000, SC, neste ato representado por seu Prefeito, senhor GIAN FRANCESCO 
VOLTOLINI, torna público o Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 003/2015. 
 
1. Ficam acrescidas ao Edital de Concurso Público nº 003/2015, na forma disposta neste 
Adendo, as seguintes vagas: 

1.1. 4 (quatro) vagas para o cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico; 

1.2. 1 (uma) vaga para o cargo de Fiscal Sanitário; 

1.3. 4 (quatro) vagas para o cargo de Motorista III. 
 
2. Os subitens 5.2.1.1 e 5.2.1.2 do Edital de Concurso Público nº 003/2015 passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“5.2.1.1. nota igual ou superior a 2,00 (dois) para os candidatos aos cargos de 
Motorista I, Motorista II e Motorista III; 

5.2.1.2. nota igual ou superior a 4,00 (quatro) para os candidatos aos cargos de 
Agente de Defesa Civil; Auditor Fiscal; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura e 
Urbanismo; Fiscal de Tributos; Fonoaudiólogo; Médico; Professor III – Ciências; 
Professor III – Geografia; Professor III – Inglês; Supervisor Escolar; Técnico 
Administrativo; Técnico em Informática; Técnico em Radiologia, Turismólogo, 
Fiscal Sanitário e Auxiliar de Consultório Odontológico;” (NR) 

 
3. O subitem 5.3.1 do Edital de Concurso Público nº 003/2015 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“5.3.1. Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 
4,00 (quatro), a ser aplicada para os cargos de Motorista I, Motorista II e Motorista 
III. 

5.3.1.1. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 2,00 (dois) na prova 
prática estará desclassificado, ou seja, não terá sua prova prática avaliada. 

5.3.1.2. A nota final dos os cargos de Motorista I, Motorista II e Motorista III será a 
soma das notas da prova escrita objetiva e da prova prática.” (NR) 

 
4. Os subitens 5.4.2 e 5.4.3 do Edital de Concurso Público nº 003/2015 passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“5.4.2. para os cargos de Motorista I, Motorista II e Motorista III de 0,00 a 6,00, 
utilizando-se 2 (duas) decimais após a vírgula; 
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5.4.3. para os cargos de Agente de Defesa Civil; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura 
e Urbanismo; Técnico Administrativo; Técnico em Informática; Técnico em 
Radiologia, Turismólogo, Fiscal Sanitário e Auxiliar de Consultório Odontológico 
de 0,00 a 10,00.” (NR) 

 
5. Ficam acrescidas, ao Anexo I do Edital de Concurso Público nº 003/2015, os 
dispositivos abaixo relacionados, na forma do Anexo I deste Adendo: 
 
I – ao Título I: as vagas aos cargos de Auxiliar de Consultório Odontológico; Fiscal 
Sanitário e Motorista III, com descrição do número de vagas, carga horária semanal, 
valor do vencimento inicial e nível de escolaridade; 
 
II – ao Título II: descrição das atribuições/condições de trabalho dos cargos de Auxiliar 
de Consultório Odontológico; Fiscal Sanitário e Motorista III. 
 
6. Ficam acrescidos, ao Anexo II do Edital de Concurso Público nº 003/2015, os 
conteúdos programáticos das provas escritas para os cargos Auxiliar de Consultório 
Odontológico; Fiscal Sanitário e Motorista III, na forma do Anexo II deste Adendo. 
 
7. Os itens 3.2 e 3.3 do Título I – Normas para realização da prova escrita objetiva do 
Anexo III do Edital de Concurso Público nº 003/2015, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“3.2. para os candidatos aos cargos de Motorista I, Motorista II e Motorista III:  

CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

Conhecimentos gerais e atualidade 10 0,15 1,50 

Língua Portuguesa 10 0,15 1,50 

Matemática e Raciocínio Lógico 10 0,15 1,50 

Conhecimentos Específicos 10 0,15 1,50 

Total: 40 - 6,00 

 
3.3. para os candidatos aos cargos de Agente de Defesa Civil; Fiscal de Obras; 
Fiscal de Postura e Urbanismo; Técnico Administrativo; Técnico em Radiologia; 
Técnico em Informática, Turismólogo, Fiscal Sanitário e Auxiliar de Consultório 
Odontológico: 

CONTEÚDO Nº de Questões Peso Pontos 

”(NR) 

Conhecimentos gerais e atualidade 10 0,25 2,50 

Língua Portuguesa 10 0,25 2,50 

Matemática e Raciocínio Lógico 10 0,25 2,50 

Conhecimentos Específicos 10 0,25 2,50 

Total: 40 - 10,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 003/2015 – fls. 3/8 

PREFEITURA DE NOVA TRENTO 

CNPJ 82.925.025/0001-60 
Praça delComune, 126, Centro, CEP 88.270-000 

Fone: 48 32673215 

8. O item 2.1 do Título II – Metodologia de aplicação das provas práticas do Anexo III 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“2.1. Os candidatos aos cargos de Motorista I, Motorista II e Motorista III deverão 
apresentar quando da realização da prova prática CNH, no mínimo, nas categorias “B”, 
“C” e “D”, obedecida à legislação de trânsito e categoria, conforme o tipo de veículo a 
ser conduzido, sob pena de eliminação do Concurso Público.” (NR) 

 
9. As datas relativas à execução deste Concurso Público, passam a vigorar na forma do 
Anexo III deste Adendo. 
 
10. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 
 
Nova Trento, SC, 1º de outubro de 2015. 

 
 
 

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI 
Prefeito de Nova Trento, SC 
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ANEXO I 
 

Título I 
 

QUADRO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 
 

Cargo 
Nº de 
vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento  

Inicial – R$ 
Nível de Escolaridade  

Auxiliar de Consultório 
Odontológico 

4 40h 1.014,00 Ensino fundamental completo 

Fiscal Sanitário 1 40h 1.400,00 Ensino médio completo 

Motorista III 4 40h 1.400,00 

Ensino Fundamental Completo 
e Carteira Nacional de 

Habilitação – categoria “D” ou 
superior 

 
Título II 

 
ATRIBUIÇÕES/CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CARGO 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

- Desenvolver as ações de auxiliar de consultório dentário nas unidades de saúde do 
Município; 
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos e atenção à saúde; 
- Proceder a desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 
- Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
- Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos; 
- Organizar a agenda clínica; 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais 
membros das equipes de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
do Programa de Saúde Bucal – PSB 
- Atuar nos programas sociais definidos pelo Governo Federal, Estadual e Municipal. 
 
FISCAL SANITÁRIO 

- Atua na área da saúde pública, no cumprimento dos regulamentos municipais, verifica o 
licenciamento de obras e posterior Habite-se nos imóveis construídos e reconstruídos, 
segundo o Código de Obras, observando o Plano Diretor do Município, verifica o 
cumprimento das normas urbanísticas aplicáveis as vias e logradouros e desempenha 
outras atividades compatíveis com o cargo. 
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MOTORISTA III 

- Conduzir veículos automotores, caminhões, ambulâncias, ônibus, micro ônibus, carreta 
articulada, destinados ao transporte de passageiros e cargas;  
- Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente;  
- manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  
- fazer reparos de emergência;  
- zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  
- encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas 
cargas que lhe forem confiadas;  
- promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo;  
- verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção;  
- providenciar a lubrificação quando indicada;  
- verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos 
pneus;  
- auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 
medicamentos, tubos de oxigênio e macas;  
- proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, 
quilometragem, horários de saída e chegada;  
- auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
- tratar os passageiros com respeito e urbanidade;  
- manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;  
- executar outras tarefas afins. 
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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, noções de fonética, 
acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, 
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática, 
colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, 
plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras. 
 
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. 
 
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; Atualidades relativas ao 
Mundo, ao País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Nova Trento. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Noções de Saúde Bucal, Níveis de 
Prevenção. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. Dentística: 
semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; 
materiais restauradores; técnicas de restauração. Equipamentos de Proteção Individual –
EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, 
qualidade e responsabilidade no serviço público. Atendimento telefônico. Pronomes de 
Tratamento. Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos 
Resíduos sólidos; Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do windows; 
internet; word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e 
apresentação de slides). Noções básicas de arquivo; técnicas de arquivamento; guarda 
de documentos; sistemas de arquivamento; preservação e conservação de documentos. 
Processos administrativos; Ferramentas Organizacionais, organograma, fluxograma. 

 

FISCAL SANITÁRIO: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica 
Municipal). Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos 
Resíduos sólidos; Equipamentos de Proteção Individual –EPIs. Organização dos serviços 
de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social; 
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Principais endemias e epidemias, principais doenças infectocontagiosas; Tipos de micro-
organismos causadores de doenças: bactérias; fungos; protozoários; vírus; helmintos, 
entre outros. Controle e prevenção de doenças epidemiológicas; Relacionamento humano 
no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Epidemiologia. 
Tecnologia da Produção e Controle de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes. 
Vigilância Sanitária dos Alimentos. Tecnologia da Produção e Controle de Produtos 
Médicos Hospitalares. Tecnologia da Produção e Controle de Soros e Vacinas. ANVISA, 
criação e atuação. Procedimentos para licenciamento dos estabelecimentos. Aspecto 
ambiental e sustentabilidade refletindo na saúde pública. Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável. Meio Ambiente, Biodiversidade e Recursos Naturais. 
Resíduos sólidos: tipos, tratamento e destinação. 
 

MOTORISTA III: Legislação municipal; Legislação de Trânsito; cidadania e meio 
ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva; 
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos; 
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, 
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros; 
Direção defensiva. 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA (sujeito à alterações) 
 

DATA ATO 

10.8.2015 Publicação do Edital do Concurso Público 

11 e 12.8.2015 Prazo para impugnações ao Edital 

13.8.2015 Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital  

2.10.215 Publicação do Primeiro Adendo ao Edital 

5.10 a 3.11.2015 Período de Inscrições 

19.10.2015 Data limite para solicitar isenção da taxa de inscrição 

21.10.2015 
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 

4.11.2015 
Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto 
bancário 

13.11.2015 Publicação da lista dos inscritos  

16 e17.11.2015 Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição  

23.11.2015 Homologação da lista de inscritos 

6.12.2015, com 
início às 8h30min e 

término às 
11h30min 

Realização das provas escritas 

6.12.2015, com 
início às 9h30min e 
término previsto às 

12h30min 

Apresentação dos títulos 

6.12.2015, com 
início às 14h30min e 
término previsto às 

17h30min 

Realização das provas práticas 

6.12.2015, a partir 
das 19h 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova  

7 e 8.12.2015 
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita objetiva 

14.12.2015 
Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas escrita e 
prática e pontuação da prova de títulos e da lista de classificados 

15 e 16.12.2015 
Prazo de recurso lista de classificados, nota da prova prática e 
pontuação da prova de títulos 

21.12.2015 Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados  
 

 


