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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2016
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS DE PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho - SC torna público que fará realizar Processo
Seletivo, para formação de Cadastro de Reserva para eventual contratação em caráter temporário, com
base na Lei Complementar n° 072, de 10 de abril de 2012, alterada pelas Leis Complementares nº
075/2013 e nº 094/2015, legislação pertinente à matéria e pelas normas estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Processo Seletivo será de provas e terá validade de um ano, prorrogável por igual
período. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para a Prefeitura
Municipal de Rio Negrinho, a obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados. A
aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na admissão, dependendo da sua
classificação no Processo Seletivo;
1.2 - Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, aceitando sua admissão, poderá
atuar em qualquer das unidades da Administração Pública do município de Rio Negrinho, conforme a
função à qual se inscreveu;
1.3 - O presente Processo Seletivo será de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório para todas as funções;
1.4 - A operacionalização das Provas deste Processo Seletivo será de responsabilidade da
Fundação Universidade do Contestado doravante denominada UnC, obedecidas as normas do presente
Edital.
1.5 - O endereço da Sede da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho é Avenida Richard
Schweitzer de Albuquerque, nº 200 - Centro - CEP 89295-000 - Rio Negrinho/SC.
2. DAS FUNÇÕES E DAS VAGAS
2.1 - O presente Processo Seletivo será de provas, com objetivo de formação de Cadastro
de Reserva para eventual contratação em caráter temporário, em razão de excepcional interesse público
nos termos da Lei Complementar n° 072, de 10 de abril de 2012, em razão de excepcional interesse
público, resultante da falta de servidores efetivos, nos casos de licenças ou afastamentos e/ou ausência
de candidato aprovado em concurso público, para manutenção dos serviços públicos essenciais, no
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria de Assistência Social, da Subprefeitura de Volta Grande, da Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente e da Fundação Municipal de Cultura.
2.2 - As funções, vencimento inicial estão estabelecidos nos Anexos I, II, III, IV, V e VI deste
Edital o qual contem ainda os pré-requisitos (habilitação especifica) de cada função.
2.3 - As atribuições de cada função estão estabelecidas no Anexo VII deste Edital.
2.4 - A jornada de trabalho de cada função está estabelecida no item 10 deste Edital,
devendo ser obedecidas as normas locais de acordo com Decreto de jornada de trabalho determinado
pelo Prefeito Municipal;
2.5 - Os candidatos aprovados e classificados poderão ser admitidos para o preenchimento
das vagas que vierem a surgir, dentro do prazo de validade deste Certame, ficando a admissão dentro
do interesse e conveniência da Administração Municipal.
2.6 - O Conteúdo Programático das Provas escritas está contido do Anexo VIII, deste Edital.
2.7 - O Processo Seletivo será realizado por uma Comissão Organizadora, Examinadora e
Julgadora, nomeada por ato do Chefe do Poder Executivo, que poderá contar com a colaboração de
bancas suplementares e/ou consultoria jurídica, sob a supervisão da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos.
3 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
3.1 - Ao candidato portador de Necessidades Especiais, é assegurado o direito de se
inscrever neste Processo Seletivo desde que as atribuições da função pretendida sejam compatíveis
com a deficiência de que é portador, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas
existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo.
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3.2 - Consideram-se pessoas portadoras de deficiência àquelas que se enquadrem nas
categorias discriminadas no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99.
3.3 - No ato da inscrição o candidato portador de deficiência, deverá apresentar laudo
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência da qual é portador, e declarar na Ficha de Inscrição a necessidade de condições especiais
para se submeter às provas.
3.4 - O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não atender ao solicitado
no item anterior, não será considerado portador de deficiência, não poderá impetrar recurso em favor de
sua situação, bem como não terá prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
3.5 - Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de
deficiência, dentro das possibilidades da Executora do Processo Seletivo, somente serão efetuadas para
aqueles que comunicarem sua deficiência nas condições do item 3.4, e indicar no campo apropriado da
Ficha de Inscrição o tipo de atendimento necessário para realização da prova.
3.6 - As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão
analisadas e atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo este comunicado em
caso de não atendimento a sua solicitação.
3.7 - As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas
no Decreto Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação
e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos;
3.8 - O candidato com dificuldade de locomoção deverá informar sua condição no
requerimento de inscrição se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso.
3.9 - Antes da admissão o candidato portador de deficiência submeter-se-á, quando
convocado, a avaliação do Médico-Perito Oficial da Prefeitura de Rio Negrinho, que verificará a
existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o
exercício das atribuições da função;
3.10 - Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para a função, será
desclassificado, sendo convocado o candidato imediatamente posterior.
3.11 - Ao candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, conforme previsto
no § 2º do art. 40 do Decreto Federal nº 3.209/99, será concedido 25% de tempo adicional.
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 - A inscrição será presencial no período de 11 a 22 de julho de 2016, de segunda a
sexta-feira, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, no Setor de Protocolos
da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Richard S. de Albuquerque, 200, bairro Centro, nesta cidade de
Rio Negrinho - SC.
4.2 - Cada candidato poderá efetuar somente 01 (uma) inscrição neste Processo Seletivo;
4.3 - Havendo mais de 01 (uma) inscrição, em desacordo com o item 4.2, serão canceladas
as mais antigas, valerá aquela cujo protocolo seja o mais recente.
4.4 - O candidato deverá preencher a ficha de inscrição (modelo próprio), sem quaisquer
rasuras ou emendas, anexando os seguintes documentos, sob pena de seu INDEFERIMENTO:
I - fotocópia legível de prova de identidade com foto;
II - Documento médico que especifique o tipo de deficiência para os candidatos portadores
de necessidades especiais;
4.5 - O correto preenchimento da ficha de inscrição e a entrega da documentação exigida
serão de total responsabilidade do candidato;
4.6 - As fichas de inscrição encontram-se a disposição dos interessados na recepção da
Prefeitura Municipal, porém não será aceita entrega de inscrições por fac-símile, via internet, condicional
e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via não especificada neste Edital.
4.7 - Os pedidos de inscrição significarão a aceitação, por parte do candidato, de todas as
disposições contidas no presente Edital.
4.8 - 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.
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4.9 - Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à
identificação do candidato e função escolhida, nem poderá o candidato anexar documentos a inscrição já
protocolada.
4.10 - As inscrições serão homologadas e publicadas na imprensa oficial, no site
www.rionegrinho.sc.gov.br, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, até o
dia 27 de julho de 2016.
4.11 - A partir de 27 de julho de 2016 o candidato deverá conferir, na Internet no endereço
eletrônico http://www.rionegrinho.sc.gov.br, se a inscrição efetuada foi homologada. Em caso negativo, o
candidato deverá entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone (47) 3646-3625, para verificar o
ocorrido. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até às 16h30min do dia 29 de julho
de 2016.
4.12 - Será permitida a inscrição por procuração pública ou por instrumento particular com
firma reconhecida, com poderes específicos para este Processo Seletivo, constando a função para qual
o candidato deseja inscrever-se. O procurador deverá entregar além dos documentos do candidato
exigidos no item 4.4, a fotocópia legível de sua prova de identidade, bem como instrumento de
procuração.
4.13 - Após o encerramento das inscrições, os pedidos serão encaminhados à Comissão
Organizadora, Examinadora e Julgadora do Processo Seletivo, para fins de apreciação e julgamento.
4.14 - O candidato que tiver indeferida a sua inscrição terá 02 (dois) dias úteis, a contar da
publicação para recorrer da decisão interpondo recurso, por escrito, ao Presidente da Comissão
Organizadora, Examinadora e Julgadora, que após julgamento, publicará o seu resultado no site
www.rionegrinho.sc.gov.br e no mural da Prefeitura.
4.15 - O teor deste edital estará disponível em sua totalidade na Internet no site da
Prefeitura http://www.rionegrinho.sc.gov.br, no site da UnC www.unc.br no Mural da Prefeitura Municipal
de Rio Negrinho.
5. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS
5.1 - Os locais das provas objetivas serão tornados públicos a partir do dia 22 de agosto de
2016 através do:
5.1.a - Mural na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho;
5.1.b - site da Prefeitura http://www.rionegrinho.sc.gov.br e no site da UnC www.unc.br,
individualmente a informação do local, sala e horário de provas do candidato.
5.2 - O candidato é responsável pela verificação de seu local, sala e horário de prova.
6 - DAS PROVAS
6.1 - O Processo Seletivo será efetuado mediante aplicação de provas, nas quais serão
avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada
função, cuja composição e respectivos programas estão descritos no Anexo VIII deste Edital;
6.2 - A prova escrita é obrigatória para todas as funções e será realizada no dia 28 de
agosto de 2016, das 09h10min às 11h40min, a confirmação desta data acontecerá juntamente com a
divulgação dos locais e horários de provas conforme item 5 do Edital;
6.3 - A duração da prova objetiva será de 02h30min (duas horas e trinta minutos) para todas
as funções.
6.4 - Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos em relação ao início das mesmas.
6.5 - O horário fixado será o Oficial de Brasília, sendo que as 09h00min os portões serão
fechados, não sendo mais permitida a entrada de candidatos.
6.6 - Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para qualquer prova, nem a
realização de prova fora do horário e local marcado;
6.7 - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
I - não comparecer ao local da prova 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 da prova.
6.8 - A prova escrita será de 20 (vinte) questões, com 05 (cinco) alternativas de resposta
cada uma, sendo que apenas 01 (uma) é a alternativa correta.
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6.9 - A composição da prova escrita será de: 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05
(cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos para a
função, conforme conteúdo descrito no Anexo VIII Conteúdo Programático.
6.10 - A nota da prova escrita será expressa em décimos e avaliada na escala de 0 (zero) a
10 (dez), tendo as questões os seguintes valores:
a) Língua Portuguesa - valor por questão “0,4” (quatro décimos);
b) Conhecimentos Gerais - valor por questão “0,4” (quatro décimos);
c) Conhecimentos Específicos - valor por questão “0,6” (seis décimos);
6.11 - As questões da prova objetiva deverão ser respondidas em cartão de respostas,
específico, personalizado para cada candidato e para a realização da prova os candidatos deverão
dispor de caneta esferográfica preta ou azul. Ao encerrar a prova escrita, o candidato entregará ao fiscal
de sua sala o cartão-resposta e o caderno de prova.
6.12 - Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do Processo Seletivo:
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo;
II - consultar livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte e/ou uso de
máquinas de calcular, ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, sob
pena de eliminação do candidato do Certame;
III - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na
companhia de fiscal.
6.13 - Reserva-se à Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora do Processo
Seletivo o direito de excluir do recinto e eliminar do restante da prova o candidato que apresentar
comportamento inadequado, bem como tomar as medidas saneadoras e estabelecer critérios outros
para resguardar a execução individual e correta das provas.
6.14 - Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova escrita, quando de sua avaliação,
a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s) corretamente pelo candidato.
6.15 - Os 02 (dois) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão
entregar as respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente;
6.16 - Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 30
minutos (trinta minutos) do início das mesmas;
6.17 - O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta
da prova objetiva devidamente assinado no verso.
6.18 - Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala com qualquer material relativo à
prova, podendo copiar o gabarito no formulário próprio.
6.19 - Serão considerados aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 4,0 (quatro) inteiros.
6.20 - Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de prova a candidatos ou a
instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.
6.21 - O gabarito da prova escrita será publicado a partir das 16h30min do dia 29/08/2016,
no mural da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho ou através dos sites www.rionegrinho.sc.gov.br e
www.unc.br.
6.22 - Somente será permitida a realização da prova ao candidato que apresentar
documento original de identificação com foto, sendo Cédula de Identidade ou Carteira expedida por
Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação ou Carteira Nacional
de Habilitação.
6.23 - Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao exigido
no item anterior, quer eles estejam autenticados ou não.
6.24 - A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho e a UnC não assumem qualquer
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da
realização das provas deste Processo Seletivo.
7 - DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 - Os candidatos aprovados nas provas objetivas serão classificados por função em
ordem decrescente da pontuação final, expressos esses pontos com 02 (duas) casas decimais;
7.2 - O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova.
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7.3 - Ocorrendo empate no número de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o
candidato que:
a) possuir idade mais elevada;
b) obtiver o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
7.4 - A Lista Provisória dos Candidatos Aprovados será publicada na Internet no endereço
eletrônico http://www.rionegrinho.sc.gov.br e será efetuada por função ou por grupos, a critério da UnC,
devendo conter as seguintes informações: função, número de inscrição, nome, nota de prova objetiva,
pontuação final e classificação;
7.5 - A data prevista para a divulgação da Lista dos Candidatos Aprovados é até 16 de
setembro de 2016.
7.6 - A referida lista poderá sofrer alterações em função de possíveis Pedidos de Revisão
que não possuam seu processo totalmente concluído.
8. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS
8.1 - O candidato terá direito de interpor recurso quanto aos seguintes eventos:
a) a homologação das inscrições, na conferência de dados de sua inscrição, ressaltando
opção da função, nome completo, deferimento/indeferimento da inscrição, jamais podendo acrescentar
ou alterar documentos ou dados relativos à sua inscrição;
b) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos;
c) à opção considerada como certa nas provas objetivas.
d) ao resultado final do Processo Seletivo.
8.2 - Os pedidos de revisão e recursos deverão ser protocolados junto ao Setor de
Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, sito a Avenida Richard S. de Albuquerque, 200,
Bairro Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, e dirigidos ao Presidente da
Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora do Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, após a ocorrência de cada evento, que depois de julgados terão os seus resultados publicados no
site www.rionegrinho.sc.gov.br e no mural da Prefeitura.
8.3 - O pedido de revisão deverá obedecer ao padrão estabelecido na Internet no endereço
eletrônico http://www.rionegrinho.sc.gov.br, devendo ser observados, entre outros, os seguintes
requisitos:
a) ser digitado e assinado em duas vias;
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes, quando for o caso.
8.4 - Os pedidos de revisão que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima
serão liminarmente indeferidos;
8.5 - Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por fac-símile, telex, internet, ou
qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes ou em
desacordo com o modelo, constante no endereço eletrônico www.rionegrinho.sc.gov.br, serão
indeferidos;
8.6 - No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito
provisório, o mesmo será alterado para a forma correta no gabarito definitivo;
8.7 - Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos;
8.8 - Após a avaliação pela Banca de Provas o resultado de cada recurso será expresso
como “Deferido” ou “Indeferido”;
8.9 - A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão interpostos e protocolados
conforme o disposto nos itens acima será publicada na Internet no endereço eletrônico
http://www.rionegrinho.sc.gov.br e dela constará as seguintes informações: função, número da questão,
número de inscrição e resultado;
8.10 - Somente serão aceitos recursos devidamente fundamentados, indicando com
precisão os pontos objetos da revisão e mediante o fornecimento do nome completo do candidato,
número de inscrição, função, telefone e endereço para correspondência.
8.11 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto
considerada a data do respectivo protocolo.
8.12 - A Comissão constitui última instancia para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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8.13 - Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, caso haja alguma
alteração, será publicada nova lista de classificação.
9 - DO REGIME EMPREGATÍCIO, PREVIDENCIÁRIO E DAS CONTRATAÇÕES:
9.1 - Os candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo serão admitidos sob o
regime da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º maio de 1943),
aplicando-se supletivamente os deveres e proibições previstas do regime jurídico dos servidores públicos
municipais.
9.2 - Aplica-se como regime previdenciário o Regime Geral de Previdência Social/INSS.
9.3 - A remuneração do pessoal contratado será fixada proporcionalmente à jornada de
trabalho, em importância não superior às previstas para o nível inicial dos cargos semelhantes do quadro
de servidores efetivos com direito ao Vale-Transporte e o Auxilio Alimentação na forma e proporção
estabelecidas para os servidores públicos municipais efetivos.
9.4 - As contratações serão realizadas por tempo determinado, por até 01 (um) ano,
prorrogável por no máximo mais 01(um) ano, mediante prévia e expressa justificativa, observando-se
ainda, os seguintes prazos:
I - nos casos de assistência às situações de calamidade pública e assistência às
necessidades decorrentes de emergência ambiental e de emergência em saúde pública, somente
enquanto perdurar a situação que deu ensejo à contratação temporária e/ou seus efeitos;
II - nos casos de substituição de servidor ocupante de cargo efetivo afastado do exercício
em razão de licença por prazo superior a 30 (trinta) dias e especificamente ao magistério público, nos
casos de substituição nos afastamentos legais dos titulares, somente enquanto perdurar o afastamento
do servidor efetivo;
III - nos casos de suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos, somente
durante o período que for necessário para implantação dos serviços essenciais;
IV - Em qualquer caso, o prazo total da contratação, incluídas possíveis prorrogações, não
excederá 02 (dois) anos.
9.5 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão
apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.
9.6 - O contrato firmado de acordo com a Lei Complementar n° 072, de 10 de abril de 2012,
extinguir-se-á, sem direito a indenizações, nas seguintes condições:
I - pelo termino do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - por conveniência da administração;
IV - quando o contratado incorrer em qualquer falta disciplinar;
V - quando o cargo vier ser ocupado por servidor efetivo;
VI - quando o contratado for nomeado, ainda que em título precário ou em substituição, para
o exercício de cargo em comissão.
VII - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III do artigo, será comunicada com
antecedência de 30 (trinta) dias.
9.7 - É vedada a contratação do profissional temporário para o mesmo cargo, antes de
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior com Administração
Pública Municipal, salvo nos casos de extrema relevância e urgência e nas seguintes hipóteses mediante
prévia motivação e justificação:
I - tenha sido realizado concurso público para aos respectivos cargos, nos últimos 02 (dois)
anos, sem que tenha havido a inscrição ou a aprovação de candidato, ou quando os candidatos
aprovados tenham sido convocados, mas não nomeados em virtude de desistência, acarretando a
deserção do certame, ou, uma vez nomeados, tenham sido demitidos ou exonerados e não subsistam
candidatos aprovados remanescentes;
II - tenha sido aberto processo seletivo simplificado, no termos do art. 3º da Lei
Complementar n° 072, de 10 de abril de 2012, para o respectivo cargo, sem que tenha havido aprovação
de candidato.
10 - DA JORNADA DE TRABALHO
10.1 - A jornada de trabalho dos contratados para as funções, conforme a necessidade da
Administração Pública Municipal será de:
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I - 10, 20, 30 ou 40 horas semanais para a função de Professor I, Nível 1 (todas as áreas),
Professor I, Nível 2 (todas as áreas) do quadro do Magistério Público Municipal e a funções de Professor
e Professor com Formação Incompleta da Fundação Municipal de Cultura;
II - 10, 20, 30 ou 40 e no máximo em 60 horas semanais para a função de Professor II, Nível
2 (todas as áreas) do quadro do Magistério Público Municipal;
III - 20 ou 40 horas semanais para a função de Especialista em Educação, Especialista em
Educação (Volta Grande), Especialista em Educação (Serro Azul), Nutricionista, Fonoaudióloga,
Odontólogo, Odontólogo (Odontomóvel) e Farmacêutico;
IV - 30 horas semanais para as funções de Monitor de Serviços Educacionais, Assessor de
Docência, Assessor de Docência (Serro Azul), Assessor de Docência (Volta Grande), Terapeuta
Ocupacional e Assistente Social;
V - 10, 20, 30 ou 40 horas semanais para as funções de Médico - Clínico Geral, Médico
Ginecologista/Obstetra, Médico Ortopedista e Médico Pediatra.
VI - 40 (quarenta) horas semanais para as demais funções contidas neste Edital.
11 - DAS EXIGÊNCIAS PARA A ADMISSÃO
11.1 - Os candidatos aprovados serão chamados, obedecendo-se rigorosamente a ordem
de classificação por função;
11.2 - A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram ao candidato o
direito de ingresso automático no Quadro da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
11.3 - A admissão é de competência do respectivo órgão, dentro dos seus interesses e
conveniências, respeitando-se em qualquer caso, os limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal;
11.4 - O candidato aprovado e classificado será convocado para admissão, de forma
pessoal ou em chamada coletiva divulgada através de imprensa escrita e falada;
11.5 - O candidato deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho toda e
qualquer alteração de seu endereço, encaminhando ao setor de Recursos Humanos, documento
indicando sua função, número de inscrição, novo endereço e fazendo menção expressa que se relaciona
ao Processo Seletivo objeto deste Edital. Este procedimento deverá ser realizado pessoalmente ou
através de correspondência com Aviso de Recebimento;
11.6 - Em não havendo a comunicação do candidato de alteração de seu endereço ou
telefone, considerar-se-á perfeita e acabada a convocação prevista no item 11.4;
11.7 - A relação da documentação necessária à admissão será entregue no ato da sua
apresentação junto ao setor de Recursos Humanos;
11.8 - O candidato será encaminhado ao Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura
Municipal de Rio Negrinho onde deverá submeter-se a exame médico, no qual será emitido parecer
APTO ou NÃO APTO para o exercício da função, sendo este de caráter eliminatório;
11.9 - A critério do Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
responsável pelo parecer referido no item 11.8, poderão ser requisitados exames complementares.
11.10 - O não atendimento ao item 11.8 ou a adulteração de qualquer elemento constante
da relação de documentos ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado,
verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo.
11.11 - Como requisito para desenvolver as atividades de Agente Comunitário de Saúde, o
candidato aprovado no processo seletivo deverá submeter-se ao curso introdutório de formação inicial e
continuada com aproveitamento satisfatório, conforme art. 7º item I da Lei nº 11.350/2006, de acordo
com o que preconiza o Ministério da Saúde, o qual será organizado pela Secretaria Municipal de Saúde,
em período posteriormente divulgado.
11.12 - O candidato ao ser admitido deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
sob pena de desclassificação do Processo Seletivo, 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 - comprovação do nível de escolaridade e/ou habilitação profissional (Registro no
Conselho), correspondente, exigido por lei, para o exercício do cargo;
VI - cópia do diploma ou certificado de formação, não podendo ser suprido por qualquer
outro documento, para os cargos de nível superior (3° grau) apresentação obrigatória.
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VI - declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições de acumulação
amparada pela Constituição Federal;
VII - declaração de não estar incompatibilizado com o serviço público, por ato de demissão
ou percepção de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente;
VIII - Declaração de não ser servidor público efetivo da Administração Direta ou Indireta da
União, dos Estados e dos Municípios.
IX - exame médico, julgado apto físico e mentalmente, para o exercício do cargo, expedido
por médico perito ou junta médica oficial do Município;
X - Comprovante de residência em nome do candidato.
XI - fotocópia da Carteira de Identidade;
XII - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
XIII - fotocópia do CPF;
XIV - fotocópia do Título de Eleitor;
XV - fotocópia da Certidão de Casamento ou de Nascimento;
XVI - fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
XVII - fotocópia da Carteira de vacina dos filhos até 05 anos de idade;
XVIII - Atestado de Frequência Escolar dos Filhos em Idade Escolar.
XIX - 02 (duas) fotografias 3X4 recente;
XX - Número do PIS/PASEP;
XXI - Declaração de bens e valores que constituem em seu patrimônio;
XXII - Fotocópia do Comprovante de Vacina contra Rubéola (para mulheres de até 40
anos);
XXIII -Declaração de Inexistência de Penalidade Disciplinar em Função Pública;
XXIV - Declaração de que não foi admitido em caráter temporário no mesmo cargo nos
últimos 24 (vinte e quatro) meses.
XXV - para as funções de Agente Comunitário de Saúde, residir e apresentar comprovante
de residência no Bairro da respectiva Unidade de Saúde.
11.13 O candidato aprovado em Processo Seletivo, poderá:
a) desistir espontaneamente do direito a vaga, através de requerimento ou expediente;
b) requerer a sua reclassificação, passando para o último lugar da listagem da função em
que está classificado, ficando com o direito de apenas mais uma escolha.
12 - DO FORO JUDICIAL
12.1 - O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo de que
trata este Edital é o da Comarca de Rio Negrinho.
13. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
13.1 - Fica delegada competência a Fundação Universidade do Contestado-UnC para:
I - elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;
II - elaborar os relatórios e documentos após a realização da prova;
III - prestar informações a Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora.
13.2 - O presente Edital será afixado no mural da Prefeitura Municipal e poderá ser
consultado através dos sites www.rionegrinho.sc.gov.br e www.unc.br.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
14.1 - O Presidente da Comissão fará publicação do resultado final do presente Processo
Seletivo até 16 de setembro de 2016.
14.2 - Transcorrido o prazo de recurso, relativo ao resultado final do presente Processo
Seletivo, caberá a sua homologação pelo Chefe do Poder Executivo.
14.3 - O candidato classificado no presente Processo Seletivo na função de Professor I ou
Professor II, do quadro do Magistério Público, Professor e Professor com formação incompleta, da
Fundação Municipal de Cultura, respeitada a ordem classificatória e os limites de acumulação de cargo
ou função pública, ou ainda, de condições de acumulação amparada pela Constituição Federal, poderá
ser contratado, no momento da oferta de vaga, desde que haja disponibilidade, para uma jornada de
trabalho máxima de 40 horas semanais, formalizado através de um ou dois contratos de trabalho.
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14.4 - Somente serão contratados em caráter temporário, os candidatos classificados nas
funções de Professor I - Nível 1 e Professor II - Nível 1, do quadro do Magistério Público Municipal, caso
não acudirem interessados em número suficiente ao ingresso na função de Professor I - Nível 2 e
Professor II - Nível 2.
14.5 - Somente serão contratados em caráter temporário, os candidatos classificados nas
funções de Professor com Formação Incompleta da Fundação Municipal de Cultura, caso não acudirem
interessados em número suficiente ao ingresso na função de Professor.
14.6 - A prática de ato de falsidade ideológica em prova documental, resultará na eliminação
do candidato do presente Processo Seletivo e anulação dos demais atos decorrentes, sujeitando-se às
penas da Lei.
14.7 - Os itens deste Edital 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.
14.8 - A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho fica desobrigada de dispor de condução ou
moradia para servidores que optarem pela localidade do Distrito de Volta Grande/Serro Azul;
14.9 - Os resumos deste Edital e das Portarias de Homologação serão publicados no Jornal
Perfil de Rio Negrinho. Os inteiros teores deste Edital e das Portarias de Homologação e demais
comunicados deste Certame estarão disponíveis na Internet no endereço eletrônico
http://www.rionegrinho.sc.gov.br e mural da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho;
14.10 - Será excluído do Certame o candidato que:
a) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;
b) não mantiver atualizado seu endereço
14.11 - Será excluído do Certame, por Ato da UnC, o candidato que:
a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe
encarregada da realização das provas;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
c) for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova,
ou for responsável por falsa identificação pessoal;
d) ausentar-se da sala de prova antes de decorrido o tempo mínimo da mesma;
e) recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos.
14.12 - É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros das
Comissões Organizadoras, tanto da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho como da UnC;
14.13 - 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;
14.14 - Os casos não previstos, no que tange à realização deste Processo Seletivo, serão
resolvidos, conjuntamente, pela Comissão Nomeada do Processo Seletivo tanto da Prefeitura Municipal
de Rio Negrinho como da UnC.
Rio Negrinho, 08 de julho de 2016.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal
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