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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000  

Fone: 48-32770122 – www.pmspa.sc.gov.br 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2007 

ADITIVO I 

 

O Prefeito do Município de São Pedro de Alcântara/SC, Sr. Ernei José Stähelin, no uso de suas 

atribuições legais, torna públicas as alterações do Edital n.º 001/2007 e seus Anexos, relativos ao Concurso Público que 

este Município fará realizar para provimento de cargos do seu quadro, que se regerá pelas normas estabelecidas neste 

edital. 

a) Os itens a seguir indicados, parte do corpo do Edital n.º 001/2007, passam a ter a seguinte redação, em substituição à 

existente, além das normas que são, por este aditivo, incluídas: 

Preâmbulo: “O Município de São Pedro de Alcântara/SC, torna público que se encontram abertas, no período de 
03.10 a 05.11.2007, das 14:00 às 17:00 horas, as inscrições ao Concurso Público de provas e de provas e títulos para 
preenchimento de vagas e criação de cadastro reserva para as categorias funcionais constantes do Quadro de Pessoal 
da Administração Municipal, a seguir relacionadas, o qual se regerá pelas instruções e normas deste Edital:” 

2.1- “As inscrições serão realizadas no período de 03.10 a 05.11.2007, das 14:00 às 17:00 horas, nas dependências da 
Prefeitura de São Pedro de Alcântara/SC – Ante-sala da Chefia de Gabinete”. 

2.5.1.1- “O pagamento da inscrição poderá se dar através de depósito bancário na conta corrente n.º 46.965-0, 
agência 021-3, de Rio do Sul, do Banco do Estado de Santa Catarina S/A; ou na conta 0536-8, agência 0423-5, da 
Caixa Econômica Federal, todas em nome da empresa LUTZ – Cursos, Concursos, Assessoria e Projetos Técnicos Ltda 
– CNPJ 01.647.683/0001-36; ou através de pagamento diretamente à pessoa credenciada pela mesma empresa, no 
local da inscrição (Ante-sala da Chefia de Gabinete da Prefeitura de São Pedro de Alcântara/SC), no valor de:” 

2.5.2.2- “Certificado dos cursos de aperfeiçoamento (somente para os Candidatos a Cargos na área do Magistério – 
Professor), títulos de Pós-Graduação (latu sensu), de Mestrado ou Doutorado, todos reconhecidos pelo MEC, para os 
demais cargos de nível superior.” 

2.5.2.2.1- “Esses documentos deverão ser entregues em fotocópia autêntica, no ato da inscrição.” 

2.5.2.2.2- “Os títulos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado deverão estar registrados no Conselho de Classe 
competente.” 

3.1- “Será admitida inscrição pelos Correios, mediante remessa (somente via SEDEX) da ficha de inscrição (via da 
Prefeitura e do Candidato), com cópia autêntica da carteira de Identidade, anexada ao respectivo comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição em via original, além dos demais documentos descritos nos itens 2.5.2.2 e 2.5.2.3 
supra, quando necessários.” 

6.11.1- “Haverá prova escrita e de títulos para os cargos que exigem nível superior, além dos cargos de magistério.” 

6.11.2- “Serão considerados como Títulos os certificados de cursos de aperfeiçoamento na área para o qual o 
candidato se inscrever, para o caso de magistério.” 

6.11.2.2- “Para o magistério, cada hora de curso de aperfeiçoamento, na área específica, valerá 0,1 (zero virgula um 
décimo) e o máximo de horas que o candidato poderá apresentar e/ou aproveitar, será 100 (cem) horas, totalizando o 
máximo de 3 pontos.” 

6.11.2.3- “Para os demais cargos que exigem nível superior, a graduação dos títulos obedecerá: 

a) Doutorado: 3 pontos 

b) Mestrado: 2 pontos 

c) Especialização: 1 ponto” 

6.11.2.3.1- “Somente será aceito um certificado de cada tipo de especialização, não podendo haver soma para se 
chegar a uma gradação maior.” 

6.11.2.3.2- “O título de maior pontuação, exclui o de menor na contagem da prova de títulos.” 

6.12.5- “Atividades para as Provas Práticas e Tempo de Duração:” 
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Motorista II Executar atividades inerentes ao cargo (dirigir veículos de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito), sendo que a avaliação será feita pelo 
desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, 
levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e seguindo a 
Ficha de Avaliação utilizada pelo DETRAN/SC, atribuindo-se penalidades graves, médias e 
leves para cada infração cometida, com perdas de pontos correspondentes. 

Duração da Prova: de 05 a 10 minutos 

Fatores a serem avaliados: 

I – Habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito. 

 

6.14.4- “Atividades para as Provas Práticas e Tempo de Duração” 

7.3- “A coleta de documentação para a Prova de Títulos para os cargos de Professor será realizada no ato da 
inscrição, e constará da entrega de cópia autenticada dos certificados ou diplomas de instituições reconhecidas pelo 
MEC, conforme regulamento do item 2.5.2.2 deste Edital, sob responsabilidade do candidato.” 

 

b) Os itens a seguir indicados ficam excluídos do Edital:  

7.3.2- Para a Prova de Títulos, o candidato entregará ao fiscal de sala, no dia e horário da prova, somente, a(s) 
cópia(s) do(s) respectivo(s) certificado(s) ou diploma(s). 

7.3.3- É vedado ao candidato se ausentar de sala para a obtenção de qualquer dos documentos necessários à Prova de 
Títulos. 

 

c) Passa a fazer parte integrante do Edital, Anexo II – Conhecimentos Específicos, a seguinte redação:  

 

NOME DO CARGO CONHECIMENTOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS 

Agente 

Comunitário  

de Saúde 

 

Agente 

de Controle de  

Endemias 

Noções elementares referente a assistência à saúde do adulto (problemas 
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial; Noções 
elementares referente a assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do 
câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar); Noções elementares 
referente a assistência à saúde da criança e do adolescente; Noções elementares  
referente a Saneamento Básico; Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e 
diretrizes; Noções elementares r eferente ao processo saúde e doença; Equipe de 
saúde; Programa de Saúde da Família – estratégia de reorientação do modelo 
assistencial – Princípios e diretrizes (equipe mínima, territorialização); Programa 
de Agente Comunitário de Saúde; Atribuições do Agente Comunitário de Saúde – 
Lei n.º 11.350/2006; Noções elementares referente às  Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção; Visita Domiciliar 
(características e objetivos); SIAB – Sistema de Informação da Atenção da 
Atenção Básica – Fichas A, B, C, D, SSA2, PMA2; O Cadastramento das Famílias 
e o Acompanhamento a Gestante, Hipertenso,Diabético; Noções referente à 
Doenças de Notificação Compulsória; Noções elementares referente o 
acompanhamento ao paciente com tuberculose e hanseníase; Noções elementares 
referente à Saúde Bucal. 

Operador  

de Máquina II e III 

Motorista II 

Código Nacional de Trânsito; 

Conhecimentos básicos de primeiros socorros; 

Noções básicas de mecânica 

 

d) Para os cargos de Médico Veterinário, Odontólogo PSF, Odontógolo, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Médico 
Ginecologista e Médico Pediatra, as provas serão escrita e de títulos, nos moldes dos itens 6.11.1 a 6.11.2.3.2, do 

Edital n.º 001/2007. 
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e) Fica criada mais uma vaga a ser preenchida por este concurso, conforme descrição a seguir: 

 

Código 
do Cargo 

CARGO N.º DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCOLARIDADE REM. 
(R$) 

Tipos de 
Provas 

32 Agente de Controle de 
Endemias 

01 40 Ensino Médio 622,02 Escrita 

 

f) Todas as alterações constantes deste Aditivo I já estão incluídas no Edital n.º 001/2007, publicado nos “sites” 

www.pmspa.sc.gov.br e www.lutzconcursos.com.br. As novas inserções estão em fonte azul. 

 

g) Ficam ratificados os demais termos e itens do Edital n.º 001/2007, bem como de seus Anexos, não alterados por este 

Aditivo. 

 

São Pedro de Alcântara/SC, 3 de outubro de 2007. 

 

 

ERNEI JOSÉ STÄHELIN 
Prefeito Municipal 


