ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

DECRETO N° 10966 - DE 15 DE MARÇO DE 2012.
ESTATUI O REGULAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DOS CARGOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV, art. 96 da Lei Orgânica Municipal
e na forma do disposto no § 3º, art. 10 da Lei Complementar n° 016/2000, Lei Complementar
n° 059/2010, Lei Municipal n° 1202/1999;
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este Decreto estabelece a regulamentação para a realização de Concurso
Público para o provimento de cargo efetivo, e empregos no âmbito da Administração Pública
do Município de Rio Negrinho, inclusive suas Autarquias e Fundações.
Art. 2º - Os Concursos Públicos serão de provas ou de provas e títulos e,
subsidiariamente, de provas práticas de verificação de qualidade e aptidões, conforme o caso.
Parágrafo único – Os concursos para o provimento de cargos e empregos da
Administração Pública Municipal, neles incluídas as Autarquias e Fundações, serão
realizados sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Art. 3º - Verificada a existência de vaga e da necessidade da Administração, o titular
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no caso da Prefeitura
Municipal ou do dirigente máximo de entidade, no caso de autarquia ou fundação, proporá ao
Chefe do Poder Executivo, abertura de concurso para o seu preenchimento.
Art. 4º - Autorizado o Concurso, o Chefe do Poder Executivo e/ou dirigente máximo
de entidade fará publicar, em instrumento editalício, a abertura de inscrição.
Parágrafo único – Após o preenchimento dos cargos vagos, os candidatos
aprovados e classificados poderão ser nomeados para o preenchimento das vagas que
vierem a surgir, na forma de cadastro positivo (reserva técnica), dentro do mesmo cargo e no
prazo de validade do Concurso.
Art. 5º - O prazo de validade dos concursos é de 02 (dois) anos, contados da data da
homologação dos resultados, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Chefe do
Poder Executivo e/ou dirigente máximo de entidade, de acordo com o art. 37, III, da
Constituição Federal.
Art. 6º - Não se abrirá novo Concurso enquanto houver candidato aprovado para o
cargo em concurso anterior, com prazo de validade não expirado.
CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIENCIA
Art. 7º - Às pessoas portadoras de deficiência, assim considerados na forma do
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e alterações, fica assegurado o direito de se
inscrever em Concurso Público para provimento de cargos cujas atribuições sejam
compatíveis com sua deficiência, para as quais fica reservado 10% (dez por cento) do número
dos cargos, independentemente de classificação, desde que aprovados no Concurso
respectivo.
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§ 1º - Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas
serão preenchidas pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem
classificatória.
§ 2º - Os candidatos portadores de deficiência deverão, no ato da inscrição,
especificar o tipo da deficiência e submeter-se quando convocados à perícia realizada por
médico perito ou junta médica oficial do Município, que decidirá sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não e se o grau de deficiência o habilita para o cargo.
§ 3º - O candidato portador de necessidades especiais que necessite de tratamento
diferenciado no dia de aplicação das provas, poderá solicitá-lo na inscrição.
§ 4º - A inobservância do disposto no § 2º deste artigo acarretará a perda do direito
ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição.
§ 5º - O candidato portador de deficiência participará do Concurso Publico em
igualdade de condições com os demais, no que se refere o conteúdo, avaliação duração,
horário e aplicação das provas.
CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
Art. 8º - Os Concursos Públicos deverão ser realizados por empresa devidamente
habilitada e contratada para tal fim, nos moldes da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Art. 9º - Os Concursos serão fiscalizados por uma Comissão Especial de
Fiscalização, na condição de órgão de controle interno, composta no mínimo de 05 (cinco)
pessoas, na seguinte forma:
I – 02 (dois) servidores municipais efetivos, representantes de órgão representativo
dos servidores públicos municipais;
II – 02 (dois) servidores municipais efetivos, indicados pela Administração Municipal;
III - 01 (um) representante, indicado pela Câmara de Vereadores.
At. 10 - A Comissão Especial de Fiscalização não terá atribuições executivas, sendo
de sua competência a supervisão e fiscalização de todas as fases do Concurso Público.
CAPÍTULO IV
DO EDITAL DO CONCURSO
Art. 11 - A abertura dar-se-á por Edital, que será obrigatoriamente publicado de
forma da Lei Complementar 016/2000, e ainda, por 15 (quinze) dias no mural da sede
administrativa da Prefeitura Municipal e/ou da entidade, contendo:
I - relação dos cargos e número de vagas oferecidas;
II - local e valor da inscrição e os documentos que o interessado deverá apresentar
no ato da inscrição;
III - prazo da inscrição e de validade do Concurso;
IV - forma de divulgação da data e do horário das provas;
V - especificação do tipo de prova, para cada cargo a ser provido;
VI - forma de julgamento das provas, dos títulos e da verificação de aptidões, com
critério para classificação, inclusive para fins de desempate;
VII - outras condições julgadoras necessárias.
§ 1º - O Concurso será publicado, ao menos em resumo, no mínimo em uma edição
em órgão oficial de divulgação do Município, em qualquer outro veículo de circulação estadual
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ou regional, podendo ainda, uma edição no Diário Oficial do Estado de SC e divulgado
através de meio eletrônico.
§ 2º - Os prazos fixados no Edital poderão ser prorrogados, a juízo do Chefe do
Poder Executivo e/ou dirigente máximo de entidade, cuja decisão deverá ser divulgada pelo
mesmo meio que divulgou o Edital.
CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES
Art. 12 – São requisitos para inscrição ao Concurso:
I – preenchimento da ficha de inscrição,
II – comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.
Parágrafo único - As atribuições do cargo poderão justificar a exigência, através do
Edital, de outros requisitos previstos em Lei.
Art. 13 - As inscrições a que se referem este Regulamento serão feitas via internet,
ou presencial, na forma e condições estabelecidas em Edital de Concurso.
§ 1º - A inscrição somente se efetivará mediante a comprovação do pagamento da
taxa de inscrição.
§ 2º - É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento correto de sua
ficha de inscrição.
Art. 14 – Os candidatos doadores de sangue serão isentos do pagamento da taxa de
inscrição em Concurso Público, atendidas as condições estabelecidas no Edital.
Art. 15 - Não será permitida sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, devendo
todos os dados ser informados, por ocasião do preenchimento da ficha de inscrição.
Art. 16 - A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição,
bem como a apresentação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição e
a anulação de todos os atos decorrentes.
Art. 17 - Os pedidos de inscrição significarão a aceitação, por parte do candidato, de
todas as disposições deste Regulamento e do Edital que for baixado para cada Concurso.
Art. 18 – Encerrado o prazo de inscrições, a homologação será publicada no órgão
de divulgação dos atos oficiais do município, no site do município e da empresa contratada
para o certame, contendo a relação das inscrições deferidas e indeferidas.
§ 1º - O candidato com inscrição indeferida poderá interpor recurso, na forma e prazo
estabelecido no Edital.
§ 2º - Interposto o recurso, o candidato poderá participar das provas que se
realizarem na pendência de sua decisão.
CAPÍTULO VI
DAS PROVAS E DOS TÍTULOS
Seção I
Das Provas
Art. 19 - As provas serão de caráter eliminatório e poderão ser objetivas e/ou títulos,
conforme o caso, e de aplicação prática no desempenho do cargo a que se refere o
Concurso.
Art. 20 - As provas objetivas e práticas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos.
Parágrafo único – Serão considerados aprovados nas provas de que trata o caput
do artigo os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos.
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Art. 21 - Somente será permitida a prestação das provas ao candidato que, no ato,
apresentar o comprovante de inscrição, juntamente com o documento original de
identificação.
Art. 22 - Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, importando a
ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive moléstia ou atraso, na sua eliminação
do Concurso.
Art. 23 - Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de
ser excluído do Concurso:
I – comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso;
II - consultar livros ou apontamentos, o uso de máquinas de calcular, bip, telefone
celular ou qualquer aparelho eletrônico, salvo as fontes informativas que forem declaradas no
Edital do Concurso;
III - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na
companhia de fiscal.
Art. 24 – Será eliminado do Concurso o candidato que:
I – não comparecer ao local das provas dentro do horário determinado;
II – comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra disciplina
ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar,
fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.
Parágrafo único – Fica reservado à empresa contratada para organização e
realização do Concurso, através de seu coordenador, o direito de excluir do recinto e eliminar
do restante da prova o candidato por comportamento inadequado, bem como tomar as
medidas saneadoras e estabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e
correta das provas.
Seção II
Dos Títulos
Art. 25 - No Concurso poderão ser considerados como títulos, de caráter
classificatório, certificados ou diplomas de participação e/ou conclusão de cursos, além de
outros comprovando a capacidade do candidato fixados no respectivo Edital:
§ 1º - A comprovação para contagem dos títulos, se houver, far-se-á, através de
documentos hábeis, especificados no Edital.
§ 2º - Os títulos deverão ser devidamente comprovados e compatíveis com as
atribuições do cargo para o qual o candidato se inscreveu.
Art. 26 - A apuração dos pontos dos títulos, será realizada somente para os
candidatos que forem aprovados nas provas objetiva e prática, se for o caso.
Parágrafo único – A soma dos títulos não poderá exceder a 3 (três) pontos.
Art. 27 - Será estabelecido no Edital para cada Concurso, a forma de entrega e os
critério de julgamento de valorização quantitativa dos títulos apresentados.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS
Art. 28 - Quando, na realização do Concurso, ocorrer irregularidade insanável ou
preterição de formalidade substancial que possa afetar o seu resultado, terá qualquer
candidato, o direito de recorrer ao Chefe do Poder Executivo e/ou dirigente máximo de
entidade, o qual, mediante decisão fundamentada que á reconheça, declarará, no prazo de 15
(quinze) dias, á nulidade total ou parcial do Concurso.
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Art. 29 - Os recursos deverão ser dirigidos à empresa organizadora e realizadora do
Concurso, nos prazos estabelecidos no Edital, após a ocorrência de cada evento.
§ 1º – Somente serão aceitos os recursos apresentados na forma e prazo previstos
no Edital do Concurso.
§ 2º - O recurso deverá ser fundamentado, indicando com precisão os pontos e seu
objeto.
§ 3º – O recurso interposto em desacordo com o Edital não será conhecido.
§ 4º – Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, caso haja alguma
alteração, será efetuada nova publicação dos atos devidamente corrigidos, não cabendo mais
recursos.
Art. 30 – O candidato terá direito de interpor recurso quanto aos seguintes eventos:
I - ao indeferimento da inscrição;
II – ao indeferimento de isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores de
sangue;
III – ao indeferimento do requerimento para concorrer à vaga de portador de
necessidades especiais;
IV – ao indeferimento da solicitação de condições especiais de prova;
V – as questões das provas e gabaritos das questões;
VI - ao resultado das provas objetiva e prática;
VII - ao cômputo de pontos pelos títulos;
VIII - ao resultado final do Concurso Público.
CAPÍTULO VIII
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Art. 31 - A classificação dos candidatos aprovados, para cada cargo, obedecerá à
ordem decrescente da pontuação final, de acordo com o somatório das notas finais nas
provas escrita e prática, acrescido da pontuação de títulos, observado os limites
estabelecidos nos artigos 20 e 26, deste Decreto.
Parágrafo único – Para os cargos dos quais será exigida apenas a prova objetiva, a
classificação final será a soma dos pontos obtidos pelos candidatos na prova, e somada à
mesma os pontos referentes aos títulos computados.
Art. 32 - Ocorrendo empate na classificação, terá preferência para fins de desempate
após observância à Lei Federal n° 10741/03 (Estatuto do Idoso), sucessivamente o candidato
que obtiver melhores notas na prova objetiva por ordem definida no Edital do Concurso, e
persistindo empate o que obtiver maior idade
Art. 33 - Compete ao Chefe do Poder Executivo a homologação do resultado final do
concurso, a vista do resultado apresentado pela Empresa Contratada.
Parágrafo único – A homologação será publicada no órgão de divulgação dos atos
oficiais, no site do Município e da Empresa contratada para o certame, contendo relação dos
candidatos com os respectivos números de inscrição e as notas finais atribuídas aos
aprovados.
CAPÍTULO IX
DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO
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Art. 34 - A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia
habilitação em Concurso Público de provas ou de provas e títulos, observando-se o número
de vagas existentes, obedecida à ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Art. 35 - A aprovação em Concurso Público não cria direito á nomeação, mas esta,
quando se der, respeitará á ordem de classificação dos candidatos.
Parágrafo único - A habilitação e classificação no Concurso Público não asseguram
o direito de ingresso automático no Quadro de Pessoal da Administração Direta e Indireta do
Município, sendo que a decisão sobre a nomeação é de competência das mesmas, dentro
dos seus interesses e conveniências, respeitando-se em qualquer caso, os limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 36 - Concomitantemente ao ato de nomeação para provimento de cargo efetivo
caberá a Administração expedir notificação convocatória, através de:
I – pessoal, no caso de comparecimento espontâneo;
II – postal, por Aviso de Recebimento – AR;
III – pela imprensa oficial do Município.
Art. 37 – A posse ocorrerá no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da
notificação convocatória válida, nos termos do § 8º, art. 12 da Lei Complementar 016/2000.
§ 1º - A requerimento do interessado, o prazo para a posse poderá ser prorrogado:
I - por mais 20 (vinte) dias ou enquanto durar o impedimento, se estiver incapacitado
temporariamente por motivo de doença;
II - em se tratando de servidor, que esteja na data da publicação do ato de
provimento, em licença prevista nos incisos I, V, VI, VII, VIII do art. 117, ou afastado nas
hipóteses de férias e do inciso IV do art. 140, todos da Lei Complementar 016/2000, o prazo
será contado do término do impedimento, facultando-se ao servidor de declinar deste prazo
estabelecido.
§ 2º - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
§ 3º - Será tornado sem efeito o ato de nomeação, quando por ato ou omissão de
que for responsável o nomeado, a posse não ocorrer no prazo anteriormente previsto.
§ 4º - O candidato aprovado em Concurso Público, no período anterior ou após a
nomeação, antecedendo a posse, poderá desistir espontaneamente do direito a vaga, através
de requerimento ou expediente.
Art. 38 - No ato da posse, o candidato deverá apresentar, sob pena de
desclassificação do Concurso, os seguintes documentos:
I - comprovação de ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
II - comprovação de ser brasileiro nato ou naturalizado;
III - comprovação de encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
IV - comprovação da quitação das obrigações militares e eleitorais;
V – não estar com idade de aposentadoria compulsória;
VI - comprovação do nível de escolaridade ou habilitação profissional (Registro no
Conselho) correspondente, exigidos por lei, para o exercício do cargo;
VII - exame médico, julgado apto físico e mentalmente, para o exercício do cargo,
expedido por médico perito ou junta médica oficial do Município;
VIII - fotocópia da Carteira de Identidade;
IX - fotocópia do CPF;
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X - fotocópia do Título de Eleitor e comprovantes de votação;
XI - fotocópia da Certidão de Casamento ou de Nascimento;
XII - fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, se for o
caso;
XIII - fotocópia da Carteira de vacina dos filhos até 05 anos de idade, se for o caso;
XIV - 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
XV - declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço público, por
ato de demissão, ou percepção de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação
vigente;
XVI - declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da
acumulação amparada pela Constituição Federal;
XVII – declaração de bens e valores que constituem em seu patrimônio;
XVIII – outros documentos exigidos nas atribuições do cargo que possam justificar a
exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 1º - Os estrangeiros deverão atender aos requisitos estabelecidos em lei
específica.
§ 2º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei.
Art. 39 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições inerentes ao cargo
público.
§ 1º - É de 10 (dez) dias o prazo para o servidor entrar em exercício contados da
data da posse.
§ 2º - Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo
previsto no parágrafo anterior.
§ 3º - À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o
servidor compete dar-lhe exercício.
CAPÍTULO X
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 40 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado ficará sujeito ao estágio
probatório pelo período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual serão apurados
os requisitos necessários e indispensáveis ao exercício do cargo, na forma da Lei.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41 - Os Concursos Públicos para o preenchimento de cargos das Autarquias e
Fundações municipais, poderão ser realizados em concomitância com os promovidos pela
Administração Direta.
Art. 42 – Os itens do Edital de Concurso poderão sofrer eventuais alterações,
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes
disser respeito, até a data da homologação dos resultados finais.
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Art. 43 – Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de provas a candidatos ou
a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso
Público.
Art. 44 – A Administração Municipal por ocasião de Concurso poderá delegar
competência a Empresa contratada para:
I – elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas;
II - elaborar os relatórios e documentos após a realização de cada evento;
III – prestar informações a Comissão Fiscalizadora do Concurso;
Art. 45 – Todas as intimações, notificações e resultados de recursos, dirigidas aos
candidatos, deverão ser publicadas no veículo oficial de divulgação do Município e no mural
da Prefeitura e/ou da entidade.
Art. 46 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Fiscalizadora do Concurso e pela Empresa contratada, conforme estabelecido no Edital do
Concurso Público.
Art. 47 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 48 – Revogam-se os Decretos n° 8543/2005, n° 10117/2009, e as demais
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Rio Negrinho, 15 de março de 2012.

OSNI JOSÉ SCHROEDER
Prefeito Municipal

GERVASIO SIMOES DA MAIA
Secretario de Administração
e Recursos Humanos

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 15 de março de 2012.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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