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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2009 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS ABRE 
INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS RELATIVAS AO 
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

                  Rudi Altenburger,  Presidente da Câmara Municipal de  Treze Tílias, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao que determina a art. 37, 
inciso II da Constituição Federal, art. 13 da Lei Orgânica, de 16/12/2008, e art. 45, inciso III, 
letra “a” da Resolução nº 01 – Regimento Interno -, de 10/11/2004,  respectivamente, FAZ 
SABER aos que interessar possa, que se encontram abertas as inscrições para o Concurso 
Público destinado a prover vagas dos cargos de provimento efetivo, sob regime estatutário, 
constantes do quadro de pessoal do Poder Legislativo Municipal de Treze Tílias, abaixo 
discriminados, o qual reger-se-á de acordo com as instruções contidas neste Edital de 
Concurso Público. 

1. TABELA DE CARGOS: 

O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas no nível inicial de cargos do Quadro 
de Provimento Efetivo do Poder Legislativo do Município de Treze Tílias-SC. 

1.1 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E PERMANENTE 

  
NÚMERO DE VAGAS

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

DE 
TRABALHO 

NÍVEIS DE  
REFERÊNCIA  
SALARIAL DO 

PLANO DE 
CARREIRA EM  

R$ (REAIS) 
TOT. PROV. DISP. 

CONTADOR 
NÍVEL SUPERIOR 
COM INSCRIÇÃO 
NO CRC 

10 HORAS 
 

1.100,00 01 00 01 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
LEGISLATIVO 

NÍVEL MÉDIO 40 HORAS 
 

1.200,00 01 00 01 

AUXILIAR  DE 
SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 20 HORAS  

415,00 01 00 01 

 
1.2 TAXA DE INSCRIÇÃO: 
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1.2.1 – Nível Superior: R$ 50,00 (cinquenta reais); 

1.2.1 – Nível Médio:  R$  30,00 (trinta reais); 

1.2.2 – Alfabetizado: R$ 20,00 (vinte reais). 

2.  DAS VAGAS:  

2.1.   O Concurso destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com as tabelas dos 
itens 1.1 e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso.  

2.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas 
apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com as 
necessidades da Administração Legislativa Municipal, respeitada a ordem de classificação.  

2.3.  Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, em aceitando sua nomeação, poderá 
ser lotado somente na Câmara Municipal de Treze Tílias.  

3.  DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS E CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

Aos ocupantes dos cargos objeto deste Concurso Público, a carga horária será aquela 
constante do quadro geral de vagas, no item 1.1 e com as atribuições constantes do Anexo I. 

 4.  DA DIVULGAÇÃO: 

4.1 - O extrato deste Edital (aviso de abertura) será publicado em jornal de circulação 
estadual, Diário Oficial do Estado,  e na íntegra no Mural Oficial da Prefeitura  e Câmara  
Municipal de  Treze Tílias, localizadas a Rua Leoberto Leal, 195, Centro, Treze Tílias, SC.  

4.2 -  O inteiro teor deste Edital e a(s) Portaria(s) de Homologação serão publicados no Mural 
Oficial a Câmara.  

4.3 - O resultado final (Ato de Homologação do Concurso) será publicado no Mural Oficial 
da Câmara, apenas dos candidatos que lograrem classificação e aprovação no Concurso 
Público.  

4.4 - A divulgação do inteiro teor deste Edital e as demais divulgações referentes às etapas 
deste Concurso Público, dar-se-ão através do Mural Oficial fixado na Câmara Municipal de 
treze Tílias  e no site www.trezetilias.com.brr. 4.5 - Maiores informações poderão ser obtidas 
após a data da publicação do Edital, na Câmara Municipal de treze Tílias, no horário de 
expediente externo das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 a 17:00 horas. 5. PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES: de 22 de abril à 29  de maio de 2009. O Processo de Inscrição ocorrerá em 2 
(duas) etapas distintas, como segue:  Pagamento do valor da inscrição para o cargo 

http://www.trezetilias.com.brr/
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pretendido, no BESC, em favor da Câmara Municipal de Treze Tílias, na conta 005.217-7, 
agência 0174. 

a. Preenchimento da Ficha de Inscrição, mediante a apresentação do comprovante de 
depósito bancário na Câmara Municipal de Treze Tílias, no horário de expediente 
externo.  

5.2.  O candidato poderá inscrever-se somente a um cargo.  

5.3.  O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com o pagamento do valor de 
inscrição correspondente ao cargo e com o preenchimento da Ficha de Inscrição, e a retirada 
do respectivo protocolo.  

6. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:  

6.1 - Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá entregar os documentos a seguir 
relacionados:  

a)  Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, sem rasuras;  

b)  Fotocópia da  cédula de identidade;  

c)  Comprovante de depósito da taxa  de inscrição; 

d) Duas (02) fotos  3 x 4. 

6.2. Ao efetuar a inscrição, o candidato está declarando formalmente que preenche as 
condições de inscrição relacionadas neste Edital.  

6.3.  São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo recolhido o valor de 
inscrição, não tenham preenchido a respectiva Ficha de Inscrição conforme indicado.  

6.4.  Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à 
identificação do candidato ou quanto ao cargo escolhido.  

6.5.  O pagamento do valor de inscrição deverá ser feito em moeda corrente nacional.   

6.6.  O valor de inscrição, uma vez pago, não será restituído.  

6.7.  Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer 
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.  
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6.8.  Inscrição por Procuração - Será permitida a inscrição por procuração, pública ou por 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes específicos para este Concurso 
Público, devendo o procurador entregar, além dos documentos exigidos, a cópia do 
instrumento de procuração e de seu documento de identidade.  

6.8.1.  O candidato, quer pessoalmente, quer por seu procurador, é responsável pelo 
pagamento do valor de inscrição correto para o cargo escolhido, pela colagem da cópia 
do documento de identidade na respectiva Ficha de Inscrição, pelo seu preenchimento 
correto e pelas demais informações prestadas na mesma ficha.  

6.8.2. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador na Ficha de Inscrição, arcando o candidato 
com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento daquele documento.  

6.8.3.  Ocorrendo divergência entre o cargo indicado na procuração e o cargo indicado 
na Ficha de Inscrição, será considerado o que constar da Ficha de Inscrição.  

6.9. A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de identidade em relação ao 
original da mesma ou a não veracidade de declaração apresentada na Ficha de Inscrição ou em 
decorrência deste Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da 
respectiva inscrição ou na eliminação do candidato do Concurso Público, se a inscrição já 
estiver homologada. 

7. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

7.1.  A confirmação da inscrição dar-se-á com o preenchimento da Ficha de Inscrição, 
devidamente assinada pelo candidato ou seu representante legal.  

7.2.  O candidato, quer pessoalmente ou representado por seu preposto ou por seu procurador, 
é responsável pelo preenchimento e pela conferência da Ficha de Inscrição. 

7.3.  No dia 01 de junho de 2009, será divulgado por Edital, através do Mural Oficial da 
Câmara e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias, no site www.trezetilias.com.br, a relação 
de todos os candidatos inscritos, bem como das inscrições homologadas e indeferidas.  

7.4. É compromisso do candidato acompanhar este Edital e, caso tenha sua inscrição 
indeferida, poderá impetrar pedido de recurso, conforme disciplinado neste Edital. 
  

8. PROVAS   

8.1. A prova escrita terá duração de três horas e será realizada no dia 14 de junho de 2009, das 
09:00 às 12:00  horas, nas dependências da Câmara Municipal, na Rua Leoberto Leal, nº 195, 
Treze Tílias, SC.    

http://www.trezetilias.com.br/
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8.1.1.  Da Prova: a prova contemplará quatro modalidades diferentes com valor 
específico para cada modalidade.   

- Conhecimento Específico da Área de Atuação: 30 questões objetivas com valor de 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cada questão. 

- Língua Portuguesa : 10 questões objetivas com valor de 0,10 (zero vírgula dez) 
cada questão.  

- Matemática: 5 questões objetivas com valor de 0,10 (zero vírgula dez) cada questão. 

- Conhecimentos Gerais e Atualidades: 5 questões objetivas com valor de 0,20 (zero 
vírgula vinte ) cada questão 

8.2. Durante a realização da prova é vedada à consulta a livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico ou 
eletrônico, inclusive telefones celulares, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.  

8.2.1.  Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco vírgula zero).   

8.3.  O candidato receberá, para realizar a prova escrita, um caderno de questões e um cartão 
de respostas. As questões da prova deverão ser respondidas no cartão específico com caneta 
esferográfica na cor azul ou preta.  

8.4.  O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as 
técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer 
folha, exceto na capa do caderno e no cartão de respostas. 

 8.5.  Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno 
de questões.  

8.6.  Será excluído do Concurso o candidato que: 

a) agir com descortesia para com quaisquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou 
autoridades presentes; 

b) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro 
candidato ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou 
equipamentos não permitidos; 

           c)  ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.  
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8.7.   O candidato, ao terminar a prova, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o cartão 
de respostas, o caderno de questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo.  

8.8 .  Será permitido ao candidato copiar sua grade de respostas, para conferência com o 
gabarito oficial, na parte destacável da capa da prova.  

8.9.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão fornecidas 
cópias das provas a candidatos ou instituições de direito público ou privado, mesmo após o 
encerramento do Processo.  

8.10.  Ao final das provas escritas, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, 
a fim de assinar os versos dos cartões respostas do demais candidatos da sala, sendo liberados 
quando todos as tiverem concluído.  

8.11.  Para a realização da prova, o candidato deverá estar no local indicado com pelo menos 
meia hora de antecedência, munido obrigatoriamente da Carteira de Identidade ou qualquer 
outro documento com foto e caneta esferográfica na cor azul ou preta, lápis e borracha.  

8.12.  Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao exigido no 
item acima, quer eles estejam autenticados ou não.  

8.13. Será vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se apresentar após o início 
das mesmas.  

8.14.  A Câmara Municipal de Treze Tílias e a Comissão Organizadora não assumem 
qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, 
quando da realização da prova.  

8.15 Candidato portador de deficiência, participará do concurso em igualdade de condições 
com os demais, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e aplicação da prova 
escrita.  

8.16.  Em função das tarefas a serem executadas pelos ocupantes dos cargos, objeto deste 
Concurso Público, não serão admitidos pedidos de provas em “braile” ou “leitura de prova”. 

9 - DOS RECURSOS:  

9.1.  É admitido recurso quanto:  

a. À formulação das questões e respectivos quesitos;  
b. À opção considerada como certa na prova objetiva;  
c. Ao indeferimento de inscrição.  
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 9.1.1. A formulação de recurso deverá ser apresentada em modelo de formulário próprio, 
constante no anexo III.  

9.2. Os recursos relativos aos itens “9.1 a” e “9.1 b” deverão ser interpostos no 
decorrer do primeiro dia útil, durante o expediente de atendimento da Câmara 
Municipal de Treze Tílias, após a divulgação do gabarito oficial das provas.  

9.3. O gabarito oficial das provas estará disponível no local após a entrega da prova do 
último candidato e ainda, no primeiro dia útil seguinte, no Mural Oficial da Câmara 
Municipal de Treze Tílias.  

9.4. Em virtude da natureza do concurso, não será aceito pedido de vistas, revisão de 
provas, nem recontagem de escores da prova.  

9.5. O caderno de provas deverá ser devolvido pelo candidato, juntamente com a grade 
de respostas, sendo que o mesmo não será entregue, em nenhuma hipótese.  

9.6. Os recursos relativos ao item “9.1 c”, deverão ser interpostos até 2 (dois) dias 
úteis após a publicação do respectivo aviso ou ato, junto a comissão organizadora.   

9.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto 
considerado a data e hora do respectivo protocolo.  

10.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

10.1. A classificação final resultará da soma dos pontos da prova de:  conhecimento 
específico da área de atuação, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais e 
atualidades.  

10.2. Ocorrendo empate na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o 
candidato que: 

a. obtiver maior nota na prova de conhecimento específico da área de atuação;  
b. tiver maior número de filhos dependentes;  
c. for mais idoso.  

 11.  DAS EXIGÊNCIAS PARA A NOMEAÇÃO E POSSE:  

            11.1. Os candidatos aprovados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de 
classificação por cargo.   

11.2. O candidato que não comparecer no prazo de 30 (trinta) dias após a convocação 
ou não apresentar a habilitação exigida, perderá a vaga.  
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11.3. A aprovação e classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o 
direito de ingresso automático no Quadro da Câmara Municipal de Treze Tílias. A 
nomeação é de competência do Presidente da Câmara, dentro do interesse e 
conveniência da administração.  

11.4.Somente poderá tomar posse o candidato que após aprovado no concurso público, 
preencher os requisitos:  

a. for brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos 70.391/72 e 70.436/72; 
b. encontrar-se em pleno gozo de seus direitos  civis e políticos;  
c. estar  quite com as obrigações militares e eleitorais;  
d. ter idade mínima de dezoito anos;  
e. possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
f. ter boa saúde física e mental;  

 12 - DISPOSIÇÕES FINAIS:  

12.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data do ato de 
homologação do resultado para cada um dos cargos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Câmara Municipal.  

12.2. A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo, 
pela Presidência da Câmara Municipal de Treze Tílias.  

12.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, 
expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

12.4. As instruções contidas nesse Edital, no caderno de provas, nos cartões respostas, 
integram o presente Edital.  

12.5. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público.  

12.6. Em caso de atendimento a candidatos com situação especial, os mesmos devem 
solicitar à Comissão Organizadora  com 48 horas de antecedência.  

12.7. Em caso de atendimento hospitalar o mesmo será feito somente na cidade sede 
do concurso, desde que solicitado à Comissão Organizadora, com respectivo atestado 
do médico, com até 14 horas de antecedência.  

12.8. No ato da inscrição, o candidato receberá o conteúdo programático das matérias, 
nos termos deste Edital.  
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 13.  DO FORO JUDICIAL:  

13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que 
trata este Edital é o de Joaçaba - Santa Catarina.  

13.2.. Faz parte do presente Edital:  

    Anexo I - Descrição dos Cargos. 

   Anexo II -  Ficha de Inscrição. 

   Anexo III -  Modelo formulário de recurso. 

   Anexo IV – Conteúdo Programático.  

 

 

Câmara Municipal de Treze Tílias, 17 de abril de 2009. 

 

 

Rudi Altenburger 

Presidente  
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ANEXO I  

 

QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS CARGOS    
  

 

             DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTADOR 

A Contadoria Geral da Câmara, será  exercida por contabilista habilitado e inscrito 
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, a quem compete especialmente:  

Atividades de execução qualificada, abrangendo serviços relativos a contabilidade 
financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração de balanços, registros e demonstrações 
contábeis, e outras atividades correlatas, entre outras: 

I – Planejar o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as 
exigências legais  para possibilitar  controle contábil e orçamentário; 

II – Supervisionar e executar trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os, 
orientando e adotando os procedimentos mais adequados ao seu processamento para assegurar 
a observância do Plano de Contas, adotado e a fidelidade dos registros; 

III – Supervisionar e executar os cálculos e registros patrimoniais inclusive as incorporações e 
alienações; 

IV – Emitir, organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas e outras 
demonstrações contábeis, aplicando as normas para apresentar resultados parciais de gestão e 
de resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; 

V – Cumprir, todas as determinações e encaminhamento de informações aos órgãos 
fiscalizadores do legislativo e cumprir as informações  das metas fiscais; 

VI – Realizar e ser responsável por todas as atividades pertinentes ao cargo na forma deste 
ato. 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO 

 
 

Atividade de cunho técnico auxiliar, devendo auxiliar todos os serviços 
administrtativos da Câmara, quando necessários e requisitados principalmente no que tange 
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aos serviços de Secretaria Administrativa em serviços e na elaboração de toda a 
documentação necessária para o desenvolvimento e cumprimento da legislação que é de 
responsabilidade do Poder Legislativo, principalmente: 
 
I – Organizar a Secretaria; 
II – Assistência e assessoramento direto a Presidência; 
III – Redação de textos em geral, de assusntos de interesse do Poder Legislativo; 
IV – Digitação de textos, discursos, conferências, palestras e explanações; 
V – Registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 
VI – Acompanhamento das sessões em plenário; 
VII – Elaboração da ata das sessões; 
VIII – Orientação da avaliação e seleção da correspondêncioa pára fins de encaminhamento 
para a Presidência. Conhecimentos protocolares. 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ao Auxiliar de Serviços Gerais, responsável pelos serviços de Zeladoria, Copa e 
Serviços Gerais, compete principalmente as seguintes atribuições: 

Execução de trabalhos e serviços gerais de limpeza, de trabalhos braçais. Manutenção e 
conservação, entre as quais: 

I - Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, nas dependências do Poder Legislativo 
do Município de Treze Tílias-SC; 
II - Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os para conservá-lo em 
condições de uso; 
III - Coletar o lixo depositado em lixeiros retirando-os para local adequado acondicionando-os 
em sacos próprios para depósito em lixeiras coleta ou incineração, se for o caso; 
IV - Preparar alimentos como: café, chás e outros, servindo-os aos demais, as autoridades e 
visitantes em horários predeterminados ou quando solicitados; 
V - Cuidar e procurar manter em bom estado, os objetos e utensílios sob sua guarda e 
responsabilidade e aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 
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ANEXO II 

CÂMARA MUNICPAL DE TREZE TÍLIAS 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO nº 001/2009 
  
  
Nº DE INSCRIÇÃO                                                                (para uso da Comissão)  
Nome do Candidato:  
Cargo Pretendido:                                                                         
FILIAÇÃO                                                         
Pai: 
Mãe: 
Data do Nascimento                                    
Naturalidade:                                                                                       Estado: 
Nº filhos: Sexo:  Estado Civil: 
Endereço Residencial:  Nº: 
Cidade:                                                                                         Estado: 
CPF N.º Fone: 
Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor.: 
  

     Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total responsabilidade pelo 
preenchimento desta ficha, bem como, pelos dados declarados nesta ficha de inscrição, conforme cópia dos 
documentos anexos. 

Treze Tílias (SC),  ...............de................................de 2009.  
  

Assinatura do Candidato                          Assinatura da recebedor/responsável  
  

................................................................................................................................................... 

Protocolo para o candidato: 

Nome do candidato:      N º de inscrição: 
Cargo pretendido:  
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NEXO III  

CONCURSO PÚBLICO  

FORMULÁRIO DE RECURSO  

Ilmo.sr. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS.  
  

NOME CANDIDATO: _____________________________________________________ 

Nº  INSCRIÇÃO______________CARGO: _____________________________________  

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

(   ) CONTRA a formulação das questões e quesitos 

(   ) CONTRA a opção considerada como certa na prova 

(   ) CONTRA o indeferimento da inscrição  

REFERENTE PROVA:  

Nº da questão:  _____________________ 

Gabarito oficial: ____________________ 

Resposta Candidato: _________________  

Fundamentação do 
Recurso:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Obs: Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este formulário em 2 (duas)  vias, na 
Câmara Municipal de Treze Tílias. Uma via será devolvida com protocolo.  

 

Data: ____/____/____  
 

 

Assinatura do candidato                          

 

Assinatura do Responsável p/ recebimento  
  

 

 

ANEXO IV  
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

a) Língua Portuguesa: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de 
palavras e expressões, 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, 
estilística. 
b) Matemática: conjuntos, conjuntos numéricos, noções de matemática financeira, juros simples e 
juros compostos, geometria, progressão geométrica, progressão aritmética, análise combinatória, 
probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, 
sistema de medidas (decimais e não decimais), regra de três, porcentagem, equações de primeiro e 
segundo grau. 
c) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; 
Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial 
brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Contexto internacional; Neoliberalismo e 
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globalização, Mercosul; Questões ambientais; Aspectos históricos e geográficos do Estado de Santa 
Catarina e do município de Treze Tílias; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do 
município de treze Tílias; Atualidades relativas ao País, ao Estado e ao Município de Treze Tílias. 
d) Conhecimentos específicos: Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos  
apropriados  para  limpeza de:  pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos,  etc.; Conhecimentos e uso 
dos utensílios de trabalho braçal; Noções de Hierarquia; Preparo e distribuição de café, chá, suco, 
etc..; Pequenos reparos em instalações, mobiliários e utensílios; Limpeza interna e externa de 
prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. Varrição de superfícies 
diversas; Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, 
escovão, outros; Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões; 
Conservação de ferramentas diversas; Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas; Uso 
de carriolas e similares; Abertura de valas com utilização de ferramentas manuais; Limpeza de 
veículos e máquinas; Carregamento e descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, 
maquinários; Conhecimentos básicos de hidráulica e eletricidade. Legislação do servidor público.  

 
Cargo: Contador  
 
a) Língua Portuguesa: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de 
palavras e expressões, 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, 
estilística. 
b) Matemática: conjuntos, conjuntos numéricos, noções de matemática financeira, juros simples e 
juros compostos, geometria, progressão geométrica, progressão aritmética, análise combinatória, 
probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, 
sistema de medidas (decimais e não decimais), regra de três, porcentagem, equações de primeiro e 
segundo grau. 
c) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; 
Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial 
brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Contexto internacional; Neoliberalismo e 
globalização, Mercosul; Questões ambientais; Aspectos históricos e geográficos do Estado de Santa 
Catarina e do município de Treze Tílias; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do 
município de treze Tílias; Atualidades relativas ao País, ao Estado e ao Município de Treze Tílias. 
d) Conhecimentos específicos: Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional do contabilista; 
Princípios fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de contabilidade. Contabilidade 
Pública.Teoria da Contabilidade. Contabilidade Geral – Conceito, objetivos, campo de atuação. 
Patrimônio: formação, composição. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equação Fundamental do 
Patrimônio, Variações Patrimoniais: receita e despesa. Escrituração: Mecanismo de Débito e Crédito, as 
Contas: Função e funcionamento. Plano de Contas, Sistema de Escrituração. Demonstrações Contábeis: 
Balanço Patrimonial (Etapas do levantamento, regularização de contas,). Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Provisões e Reservas. Demonstração do Resultado do Exercício. Contabilidade Pública - 
Conceitos. Escrituração: Funcionamento das contas nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial. 
Registro de Operações típicas: Receita efetiva e por mutações patrimoniais. Despesa efetiva e por 
mutações patrimoniais. Restos a pagar processados e não-processados. Encerramento do exercício: 
Operações de encerramento no Sistema Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Orçamento Público ; 
proposta orçamentária e lei de orçamento; a receita e a despesa pública; Execução orçamentária: receita, 
despesa, adiantamentos, créditos adicionais; receita e despesa extra-orçamentária. Tributos e impostos.  

 
Cargo:Técnico Administrativo Legislativo 
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a) Língua Portuguesa: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de 
palavras e expressões, 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, 
estilística. 
b) Matemática: conjuntos, conjuntos numéricos, noções de matemática financeira, juros simples e 
juros compostos, geometria, progressão geométrica, progressão aritmética, análise combinatória, 
probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, 
sistema de medidas (decimais e não decimais), regra de três, porcentagem, equações de primeiro e 
segundo grau. 
c) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; 
Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial 
brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Contexto internacional; Neoliberalismo e 
globalização, Mercosul; Questões ambientais; Aspectos históricos e geográficos do Estado de Santa 
Catarina e do município de Treze Tílias; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do 
município de treze Tílias; Atualidades relativas ao País, ao Estado e ao Município de Treze Tílias. 
d) Conhecimentos específicos: Constituição: Conceito. Espécies de Constituição. Poder 
Constituinte. Poder Constituinte Estadual. Leis Orgânicas Municipais. Reforma. Revisão. Norma 
Constitucional: a) classificação, b) supremacia. Hermenêutica Constitucional. Disposições 
Constitucionais Transitórias. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Controle de 
Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. Figura do “amicus curiae”. Ação declaratória de 
constitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Federação: características. Divisão de 
competências. Soberania e autonomia do Estado Federado. Distrito Federal e Território. Estado-
membro: competência e autonomia. União: competência. Município: criação, competência, autonomia 
e intervenção estadual. Organização do Governo Federal. Poder Legislativo: organização; 
atribuições; processo legislativo e fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo: 
Presidencialismo e Parlamentarismo. Presidente da República: atribuições, responsabilidade. Poder 
Judiciário: composição, distribuição de competência e organização. Poder Regulamentar. Estados 
membros: Organização dos Estados-membros; autonomia dos Estados; limites do poder constituinte 
estadual; princípios limitadores da atuação do constituinte estadual. Organização do governo 
estadual: poder executivo, legislativo e judiciário. Administração Pública: princípios constitucionais. 
Tributação, Orçamento e Fiscalização:o sistema tributário nacional: as bases dos sistema tributário 
nacional; as limitações constitucionais do poder de tributar; a discriminação constitucional das rendas 
tributárias; a repartição da receita tributária. O sistema orçamentário: a estrutura integrada das leis 
orçamentárias – lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei do orçamento anual; os 
princípios constitucionais dos orçamentos públicos: a Lei Orçamentária. A fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária; controle da execução financeira, contábil e orçamentária: sistemas de 
controle interno e externo. Tribunais de Contas. Direito de Nacionalidade: modos de aquisição de 
nacionalidade brasileira. Condição jurídica do brasileiro nato. Condição jurídica do brasileiro 
naturalizado. Perda e reaquisição da nacionalidade brasileira. Condição jurídica do estrangeiro no 
Brasil. Direitos Políticos: regime político. Tipos e formas de democracia. Fontes do poder e soberania 
popular. Direitos políticos: a) conceito e abrangência; b) sufrágio, voto, plebiscito, referendo e 
iniciativa popular; c) sistemas eleitorais; d) inelegibilidades. Partidos políticos. Justiça Eleitoral. 
Imunidade e incompatibilidade parlamentar. Suspensão, perda e reaquisição dos direitos políticos. 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: princípio da isonomia. Princípios da legalidade. Direito 
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito de propriedade e sua função social. Mandado 
de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo. “Hábeas-Corpus”. “Hábeas-Data”. Mandado de 
Injunção. Direitos Sociais e sua Efetivação: normas constitucionais programáticas. Regime Jurídico 
dos servidores públicos civis. Ordem Econômica e Financeira: os princípios gerais da atividade 
econômica. A política Urbana. Ordem Social: a seguridade social. Sistema único de saúde. 
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Previdência social. Assistência Social. Educação: os princípios básicos da educação. O regime de 
colaboração nos sistemas de ensino. Aplicação de receitas para o desenvolvimento do ensino. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE PRAZOS 
 
 

ATO 
DATA 

PREVISTA 
Publicação do extrato do Edital em Jornal e mural 20/04/2009 
Divulgação do Edital 20/04/2009 
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Período de Inscrições 22/04/2009 a 
29/05/2009 

Divulgação da Homologação das Inscrições 01/06/2009 
Recurso quanto às Inscrições 03/06/2009 
Homologação Final das Inscrições (se houver recurso) 05/06/2009 
Realização das Provas: Escrita: das 09:h00 às 12h00 horas   14/06/2009 
Divulgação do Gabarito Provisório 15/06/2009 
Recursos quanto ao Gabarito 17/06//2009 
Divulgação da Classificação dos Aprovados 18/06/2009 
Recurso quanto à Classificação 19/06/2009 
Divulgação do Resultado Final do Concurso Público (após 
recursos) 24/06/2009 
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