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EDITAL 001/2012 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO GERAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PORTO BELO/SC 

 

 

O Senhor Osvaldo Claudino Ramos Filho, Prefeito 

do Município de Porto Belo, no uso de suas 

atribuições, torna público que se encontram 

abertas, no período de 27 de agosto de 2012 a 27 

de setembro de 2012, as inscrições do Concurso 

Público, ao provimento de cargos do Quadro Geral 

dos Servidores Municipais e do Quadro dos 

Profissionais da Educação Municipal de Porto Belo, 

que se regerá pelas normas estabelecidas neste 

edital e pela Lei Municipal nº 1.489/2007 e suas 

alterações posteriores, na Lei Complementar 

Municipal nº 37/2011 e suas alterações posteriores, 

Lei Municipal nº 1818/2010 e suas alterações 

posteriores, Lei Municipal nº 1417/2005 e suas 

alterações posteriores, Lei Municipal nº 1725/2009 

e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 

1950/2011 e suas alterações posteriores e, na lei nº 

718/1993 e alterações suas posteriores. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso será regido por este edital e será realizado sob a responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Porto Belo e da Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina/UDESC, localizada à Av. Madre Benvenuta, 2007 – Bairro Itacorubi – 

Florianópolis – SC – CEP: 88035-001- sitio na Internet http://www.udesc.br; 

Florianópolis – SC.  
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1.2 Os candidatos contratados serão submetidos ao regime estatutário, ficando 

sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos civis do município de Porto Belo. 

 

1.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das 

instruções e das condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e 

convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento 

convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o 

candidato alegar desconhecimento. 

 

1.4 São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

a) A nacionalidade brasileira ou equiparada; 

b) O gozo dos direitos políticos; 

c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

d) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

e) A idade mínima de dezoito anos; 

f) Aptidão física e mental. 

 

1.5 O presente concurso público tem validade de 2 (dois) anos, prorrogável uma única 

vez, por igual período. 

 

2. DOS CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE EXIGIDA, CARGA HORÁRIA E 

VENCIMENTO 

 

2.1. Os respectivos cargos, vagas, escolaridade exigida, carga horária e vencimento 

são indicados nos quadros que se apresentam a seguir. 
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2.1.1. Cargos com exigência de Nível Superior 

CARGOS VAGAS 

 

ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Administrador 

Escolar 

02  Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação 

em Administração Escolar 

ou Licenciatura e Pós 

Graduação em Supervisão, 

ou Orientação ou 

Administração Escolar. 

20 h 1.309,78 

Advogado 01 Nível Superior em Direito, e 

registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

20 h 1.309,78 

Advogado 01 Nível Superior em Direito, e 

registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

40 h 2.619,57 

Agente Fiscal 

Ambiental 

02 Nível Superior em Biologia 

ou Ciências Biológicas ou 

Engenharia Ambiental ou 

Agronomia ou Engenharia 

Florestal e com registro no 

respectivo Conselho. 

20 h 1.309,78 

Assistente Social 02 Nível Superior em Serviço 

Social e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional 

40 h 2.619,57 

Biólogo 01 Nível Superior em Biologia 

ou Ciências Biológicas com 

registro no respectivo 

Conselho Regional da 

Categoria Profissional. 

20 h 1.309,78 

Cirurgião Dentista 

Odontopediatria 

01 Nível Superior em 

Odontologia e 

especialização em 

Odontopediatria ou Nível 

Superior em Odontologia e 

aperfeiçoamento em 

Odontopediatria e registro 

no Conselho Regional da 

Categoria Profissional  

32 h 1.236,53 
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CARGOS VAGAS 

 

ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Engenheiro 

Agrônomo 

01 Nível Superior em 

Engenharia Agronômica ou 

Agronomia e registro no 

órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

20 h 1.309,78 

Engenheiro Civil 01 Nível Superior em 

Engenharia Civil e registro 

no órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

20 h 1.309,78 

Engenheiro 

Sanitarista 

03 Nível Superior em 

Engenharia Sanitária e 

registro no Conselho 

Regional da Categoria 

Profissional. 

20 h 1.309,78 

Farmacêutico  01 Nível Superior em Farmácia 

e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional. 

40 h 2.619,57 

Geólogo 01 Nível Superior em Geologia 

ou em Ciências Geológicas 

e registro no respectivo 

Conselho Regional da 

Categoria Profissional. 

20 h 1.309,78 

Instrutor de Artes 

Marciais 

03 Licenciatura e/ou 

Bacharelado em 

Educação Física e 

registro no respectivo 

Conselho.* 

 

40 h 851,35 

Médico 

Cardiologista 

01 Nível Superior em Medicina 

e especialização específica 

e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional 

20 h 3.574,98 
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CARGOS VAGAS 

 

ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Médico Clínico 

Geral 

03 Nível Superior em Medicina 

e especialização específica 

e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional 

20 h 3.574,98 

Médico 

Ginecologista 

02 Nível Superior em Medicina 

e Especialização específica 

e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional 

20 h 3.574,98 

Médico 

Ginecologista/ 

Obstetra 

especialista em 

cirurgia 

01 Nível Superior em Medicina 

e Especialização 

específica,  e registro no 

órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

32 h 2.362,88 

Médico Pediatra 01 Nível Superior em 

Medicina, e Especialização 

específica e registro no 

órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

20 h 3.574,98 

Médico 

Ultrasonografista 

01 Nível Superior em 

Medicina, e Especialização 

específica e registro no 

órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

20 h 2.510,21 

Nutricionista 02 Nível Superior em Nutrição 

e registro no órgão 

fiscalizador do exercício 

profissional 

20 h 1.309,78 

Orientador 

Educacional 

04 Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação 

em Orientação Educacional 

ou Licenciatura, e Pós- 

Graduação em Supervisão, 

ou Orientação ou 

Administração Escolar. 

20 h 1.309,78 

Professor de Artes 09 Licenciatura Plena em 

Educação Artística ou 

20 h 725,50 
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CARGOS VAGAS 

 

ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Licenciatura Plena em Artes 

ou Licenciatura Plena em 

Artes Visuais. 

Professor de Dança 01 Licenciatura e/ou 

Bacharelado em: 

Educação Artística ou 

Artes Visuais ou  

Educação Física com 

registro no respectivo 

Conselho.* 

20 h 725,50 

 

Professor de 

História 

05 Licenciatura Plena em 

História 

20 h 761,84 

Professor de 

Educação Física 

10 Licenciatura Plena em 

Educação Física com 

registro no respectivo 

Conselho.* 

20 h 761,84 

Professor de Ensino 

Fundamental 

INCLUSÃO 

26 Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

20 h 761,84 

Professor de Ensino 

Fundamental 

PADA* 

20 Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

20 h 761,84 

Professor de 

Geografia 

04 Licenciatura Plena em 

Geografia 

20 h 761,84 

Professor de Inglês 08 Licenciatura Plena em 

Letras-Inglês ou 

Licenciatura Plena em 

Inglês-Português. 

20 h 761,84 

Professor de Língua 

Portuguesa 

03 Licenciatura Plena em 

Letras-Língua Portuguesa 

20 h 761,84 

Professor de 

Matemática 

04 Licenciatura Plena em 

Matemática 

20 h 761,84 

Professor Inclusão – 02 Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação 

20 h 761,84 
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CARGOS VAGAS 

 

ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Habilitação Libras em Libras ou Licenciatura 

Plena na área de Educação 

com certificação em Libras. 

Psicólogo 01 Nível Superior em 

Psicologia e registro no 

órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

40 h 2.619,57 

Supervisor Escolar 04 Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação 

em Supervisão Escolar ou 

Licenciatura Plena e Pós 

Graduação em Supervisão 

ou Orientação ou 

Administração Escolar. 

20 h 1.309,78 

* PADA - Programa de Apoio a Dificuldade de Aprendizagem 

 

 

2.2.2. Cargos com exigência de Nível Médio 

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO

* 

Agente Social 04 Ensino Médio Completo 40 h 720,36 

Auxiliar 

Administrativo 

02 Ensino Médio Completo 40 h 720,36 

Auxiliar de Gabinete 

Odontológico 

01 Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico na Área e 

registro no respectivo 

Conselho. 

40 h 665,35 

Monitor 48 Ensino Médio Completo 40 h 714,99 

Fiscal de Obras e 

Tributos 

04 Ensino Médio Completo 40 h 665,35 

Professor de 

Informática 

07 Técnico em Informática a 

Nível de Ensino Médio ou 

Ensino Médio Completo e 

Curso na Área de 

20 h 725,50 
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CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO

* 

Informática de no mínimo 

240 h. 

Professor de Cultura 

Religiosa 

02 Ensino Médio Completo 

com Habilitação Específica 

ou Ensino Médio Completo 

e Curso na área específica. 

20 h 725,50 

Técnico da Junta do 

Serviço Militar 

01 Ensino Médio Completo 40 h 720,36 

 

2.2.3. Cargos com exigência de Nível Fundamental ou Alfabetizado 

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Auxiliar 

Administrativo 

Financeiro 

01 Ensino Fundamental 

Completo 

40 h 665,35 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

48 Ser alfabetizado 40 h 665,35 

Auxiliar em Serviços 

Agropecuários 

01 Ensino Fundamental 

Completo 

40 h 769,39 

 

Borracheiro/ 

Frentista 

02 Ser alfabetizado 40 h 785,86 

Mecânico  01 Ser alfabetizado 40 h 1.178,80 

Motorista 04 Ser alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

Classe "C" ou "D" 

40 h 720,36 

Motorista de 

Transporte Escolar 

05 Ser Alfabetizado e possuir 

Carteira Nacional de 

Habilitação Classe “D” 

40 h 720,36 

Operador de 

Máquina 

03 Ser alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

Classe "C" ou "D" ou "E" 

40 h 720,36 
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CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO* 

Servente 77 Ser alfabetizado 40 h 665,35 

Vigia 10 Ser alfabetizado 40 h 665,35 

Coveiro 01 Ser alfabetizado 40 h 665,35 

* O vencimento refere-se ao mês de julho/2012. 

 

 

3. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA  

 

3.1 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 

são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, são assegurados o 

direito de se inscreverem neste concurso público, desde que a sua deficiência não 

seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido. 

 

3.2 Serão reservadas aos portadores de necessidades especiais, em conformidade 

com a Constituição Federal 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada um 

dos cargos objeto deste concurso (se este percentual resultar em número fracionado, 

ele será elevado até o primeiro número inteiro), conforme quadro que segue: 

 

3.3 Cargos de Nível Superior 

CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS VAGAS LISTA GERAL 

Administrador Escolar 2 1 1 

Advogado (40 h) 1 0 1 

Advogado (20 h) 1 0 1 

Agente Fiscal Ambiental 2 1 1 

Assistente Social 2 1 1 
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CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS VAGAS LISTA GERAL 

Biólogo 1 0 1 

Cirurgião Dentista 

Odontopediatra 

1 0 1 

Engenheiro Agrônomo 1 0 1 

Engenheiro Civil 1 0 1 

Engenheiro Sanitarista 3 1 2 

Farmacêutico 1 0 1 

Geólogo 1 0 1 

Instrutor de Artes Marciais 3 1 2 

Médico Cardiologista 1 0 1 

Médico Clínico Geral 3 1 2 

Médico Ginecologista 2 1 1 

Médico Ginecologista 

/Obstetra especialista em 

cirurgia 

1 0 1 

Médico Pediatra 1 0 1 

Médico Ultrassonografista 1 0 1 

Nutricionista 2 1 1 

Orientador Educacional 4 1 3 

Professor de Artes 9 1 8 

Professor de Dança 1 0 1 

Professor de Ensino 

Fundamental - PADA 

20 2 18 

Professor de Ensino 

Fundamental INCLUSÃO 

26 3 23 

Professor de História 5 1 4 

Professor de Educação 

Física 

10 1 9 
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CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS VAGAS LISTA GERAL 

Professor de Geografia 4 1 3 

Professor de Inglês 8 1 7 

Professor de Língua 

Portuguesa 

3 1 2 

Professor de Matemática 4 1 3 

Professor Inclusão – 

Habilitação Libras 

2 1 1 

Psicólogo 1 0 1 

Supervisor Escolar 4 1 3 

 

 

 

3.4 Cargos com exigência de Nível Médio 

CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS VAGAS LISTA GERAL 

Agente Social 4 1 3 

Auxiliar Administrativo 2 1 1 

Auxiliar de Gabinete 

Odontológico 

1 0 1 

Monitor 48 5 43 

Fiscal de Obras e Tributos 4 1 3 

Professor de Informática 7 1 6 

Professor de Cultura 

Religiosa 

2 1 1 

Técnico da Junta do 

Serviço Militar 

1 0 1 
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3.5 Cargos com exigência de Nível Fundamental ou Alfabetizado 

CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS VAGAS LISTA GERAL 

Auxiliar Administrativo 

Financeiro 

1 0 1 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

48 5 43 

Auxiliar em Serviços 

Agropecuários 

1 0 1 

Borracheiro/Frentista 2 1 1 

Mecânico  1 0 1 

Motorista 4 1 3 

Motorista de Transporte 

Escolar 

5 1 4 

Operador de Máquina 3 1 2 

Servente 77 8 69 

Vigia 10 1 9 

Coveiro 1 0 1 

 

3.6 Consideram-se portadores de deficiência aqueles candidatos que se enquadram 

nas categorias discriminadas no artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e as 

alterações constantes do artigo 70 do Decreto Federal 5.296/04. 

 

3.7 Ao inscrever-se o candidato portador de deficiência, declara que conhece os 

termos do edital do concurso e que é portador de deficiência para fins de reserva de 

vaga, devendo indicar, no espaço apropriado constante do Requerimento de Inscrição, 

sua deficiência e as condições especiais de que necessitar para realizar as provas. 
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3.8 A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar o portador de 

deficiência na execução das atribuições do cargo é impeditiva à inscrição no concurso. 

 

3.9 Não impede à inscrição ou ao exercício do cargo a utilização de material 

tecnológico de uso habitual ou a necessidade de preparação do ambiente físico. 

 

3.10 Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às 

pessoas portadoras de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem de classificação. 

 

3.11 Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência 

que deixarem de atender na sua íntegra, no prazo, data e horário determinados, as 

exigências deste Edital, terão sua inscrição nesta condição invalidada e passarão a 

concorrer às vagas como não portadores de deficiência. 

 

3.12 O candidato inscrito para as vagas reservadas aos portadores de deficiência cuja 

deficiência não for constatada ou compatível com o exercício das atribuições do cargo, 

passará a figurar na lista de classificação geral final. 

 

3.13. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas às pessoas 

portadoras de deficiência deverão, no Requerimento de inscrição, declarar sua 

deficiência e as condições especiais que necessita para realizar a prova. 

 

3.14. Para validar a sua inscrição para as vagas reservadas, o candidato deverá 

entregar na Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC – Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos (dias úteis, das 13 às 19 h), até o último dia de inscrição, 

pessoalmente, por procurador devidamente constituído ou via postal, à Av. Madre 

Benvenuta, 2007 – Bairro Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP: 88035-001, 

Requerimento de Solicitação de Reserva de Vaga (Anexo II) juntamente com o laudo 
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médico original atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 

provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas 

ao exercício regular dos cargos. 

 

3.15. A opção por preenchimento de vaga à qual não foi destinada vaga para 

portadores de deficiência dará a Prefeitura Municipal de Porto Belo o direito de 

considerá-lo como concorrente às vagas destinadas à ampla concorrência. 

 

3.16. O candidato portador de necessidades especiais participará do Concurso em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da 

Prova Objetiva, Prova Prática e de Prova Títulos, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e local de aplicação da(s) prova(s) e a nota mínima exigida para 

todos os demais candidatos. 

 

3.17. O candidato que não solicitar condição especial na forma determinada neste 

Edital, de acordo com a sua condição, não a terá atendida sob qualquer alegação, 

sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de 

razoabilidade e viabilidade. 

 

3.18. A inobservância do disposto no itens 3.11 e 3.14 determinará a perda do direito à 

vaga reservada aos portadores de necessidades especiais. 

 

3.19. Sendo o candidato portador de necessidades especiais, considerado 

incapacitado para o exercício do cargo pretendido, será chamado o candidato 

subsequente, na ordem de classificação, até o limite de vagas reservadas para o 

cargo pretendido. 
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3.20. Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às 

pessoas com deficiência, as vagas remanescentes serão ocupadas pelos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem de classificação. 

 

3.21. O candidato classificado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência 

submeter-se-á, quando da posse, à equipe multiprofissional e a exame médico oficial 

ou credenciado pela Secretaria Municipal de Administração, a qual terá decisão 

definitiva sobre a qualificação do candidato para o exercício do cargo pretendido, 

conforme as atribuições especificadas no Anexo I - Atribuições dos Cargos, deste 

Edital. 

 

3.22. Os requisitos exigidos para cada cargo deverão ser comprovados no ato da 

nomeação do candidato aprovado. 

 

 

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

 

4.1. A inscrição para o Concurso Público objeto deste Edital será realizada somente 

via internet. 

 
4.2. Para realizá-la, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 
 

a) entrar no site www.udesc.br, menu concursos, no período de 27/08/2012 até 

27/09/2012 e efetuar sua inscrição; 

b) ler o Edital do referido certame e, se concordar com todas as normas nele 

contidas, preencher todos os campos do Requerimento de Inscrição.  

Automaticamente todos os dados digitados serão visualizados para devida 

conferência. Lembre-se que as informações prestadas são de inteira 

responsabilidade do candidato; 

c) imprimir o Comprovante de Requerimento de Inscrição que deverá ficar em 

seu poder; 

http://www.udesc.br/
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d) imprimir o documento de arrecadação da Receita Estadual – DARE; 

e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

para os Cargos de Nível Superior; R$ 70,00 (setenta reais) para os Cargos de 

Nível  Médio e R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de Nível Fundamental 

ou Alfabetizado, usando o documento DARE, até 27/09/2012, nas agências 

bancárias conveniadas com a Secretaria Estadual da Fazenda (BANCO DO 

BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, HSBC, 

BANCOOB, SICREDI), observando o horário de atendimento externo das 

agências ou via internet. Após efetuar o pagamento, o candidato receberá o 

comprovante respectivo, que deverá estar autenticado pelo sistema bancário.  

 

Atenção!  

 

 Quando você for imprimir o DARE (documento bancário de pagamento) deverá 

observar as orientações de configuração de impressora para que o código de barras 

seja impresso de forma legível e na mesma página, caso contrário não conseguirá 

efetuar o pagamento.  

 

 Guarde consigo uma cópia do Requerimento de Inscrição preenchido e que foi 

devidamente enviado e o comprovante de pagamento quitado do documento DARE, 

pois esses são os documentos que efetivam e comprovam a inscrição do candidato. 

 

 

 

4.3. A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da UDESC não se responsabilizará 

por solicitação de inscrição, via internet, não efetivada por motivos de ordem técnica, 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 

fatores, que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão de documentos. 
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4.4. A inscrição somente será efetivada após a Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos da UDESC ser notificada pela Secretaria Estadual da Fazenda do 

pagamento da mesma.  

 

4.5. Para efeito de inscrição serão considerados um dos documentos a seguir: a 

Carteira de Identidade original emitida pelas Secretarias de Segurança Pública; a 

Carteira de identidade original expedida pelas Forças Armadas (Ministério da Marinha, 

Exército e Aeronáutica), Bombeiro Militar de Santa Catarina ou pelo Ministério das 

Relações Exteriores; a Cédula de Identificação original emitida por Conselho 

Profissional, desde que com foto, assinatura, data de expedição e a expressa 

indicação de sua validade em todo o território nacional, bem como o CPF. 

 

4.6. Será automaticamente cancelada a inscrição do candidato que efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição com cheque sem provisão de fundos ou com outra 

irregularidade que impossibilite o seu recebimento, ou ainda efetuada após a data 

estabelecida no item 4.2, “a”  e “e”.  

 

4.7. A inscrição ao Concurso Público objeto deste Edital dará ao candidato o direito de 

fazer apenas uma inscrição. Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, 

valerá aquela com pagamento da taxa de inscrição mais recente, cancelando-se as 

demais. 

 

4.8. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído. 

 

4.9.  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por 

qualquer outra via não especificada neste edital. 

 

4.10. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
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4.11. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 

homologadas e deferidas pela autoridade competente. O ato de homologação das 

inscrições deferidas serão divulgadas, no endereço eletrônico www.udesc.br, no menu 

concursos. 

 

4.12. A confirmação da inscrição/local de prova estará disponível no site 

www.udesc.br, no menu concursos, a partir do dia 19/10/2012 onde estarão indicados 

a data, o local e o horário em que o candidato fará a prova objetiva. Tal confirmação 

da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada juntamente com o 

documento de identificação com o qual o candidato se inscreveu para ingresso na sala 

de prova. 

 

4.13. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de 

Inscrição, o candidato deverá solicitar a correção à UDESC, de 19 a 24 de outubro de 

2012 via fax para (48) 3321-8056, pessoalmente ou via sedex para Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos da UDESC – na Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 

Florianópolis/SC, CEP 88035-001, e obrigatoriamente, indicado o nome do candidato e 

o respectivo número de inscrição. Não serão aceitas solicitações de retificação via e-

mail.  

 

4.14. A retificação somente será efetivada quando não contrariar o previsto neste 

Edital, não será alterado em hipótese alguma o cargo escolhido ou realizada a 

substituição de nome do candidato. 

 

4.15. Havendo mais de uma inscrição, será considerada a inscrição que tenha a data 

de pagamento mais recente, considerando-se canceladas as demais. 

 

4.16. O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com o pagamento do 

valor de inscrição correspondente ao cargo e com todas as demais condições 

atendidas. 

http://www.udesc.br/
http://www.udesc.br/
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4.17 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, em qualquer 

tempo. 

 

4.18 Os candidatos sem acesso à Internet poderão dispor de equipamentos e ter ajuda 

de pessoal treinado para orientar a sua inscrição, em um dos postos de atendimento 

abaixo indicados: 

 

4.18.1 Prefeitura Municipal de Porto Belo – CIM (Centro de Integração Municipal) –   

Avenida Governador Celso Ramos, 2986, Centro, Porto Belo/SC, das 9h às 12h e das 

14h às 17h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

4.18.2 Coordenadoria de Concursos e Vestibulares da UDESC – Av. Madre 

Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, das 13 às 18 h, de segunda-feira à 

sexta-feira. 

 

4.19 O atendimento aos candidatos é limitado à disponibilidade de pessoal para auxílio 

e uso de equipamentos, sendo o candidato o único responsável pelas informações 

prestadas e demais atos relativos à sua inscrição. 

 

4.20 O candidato portador de deficiência que tiver dificuldade para efetuar a sua 

inscrição deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Vestibular e Concursos 

da UDESC, até 48 horas antes do término das inscrições e solicitar ajuda de 

profissional especializado. 

 

5. REQUERIMENTOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
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5.1. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da 

prova deverão assinalar esta condição no item existente no Requerimento de Inscrição 

e solicitar as condições que necessitam. 

 

5.1.1 Além disso, devem os candidatos que necessitarem de condições especiais para 

a realização da(s)  prova(s) deverão protocolar até 27/09/2012, junto a Coordenadoria 

de Vestibular e Concursos da UDESC localizada à Avenida Madre Benvenuta, 2007 - 

Itacorubi - Florianópolis (SC), requerimento indicando as condições especiais que 

necessitam para a realização das provas (Anexo III), anexando ao requerimento cópia 

de sua ficha de inscrição e o Laudo Médico original com a descrição da deficiência e o 

respectivo enquadramento na CID (Classificação Internacional de Doenças). A decisão 

desses requerimentos caberá à própria UDESC.  

 

5.1.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 

provas, deverá atender o item 5.1.1 e deverá levar um acompanhante maior de 18 

anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 

guarda da criança. Em hipótese alguma a criança poderá permanecer com a candidata 

durante a realização da prova. O tempo dispensado para a amamentação não será 

acrescido ao tempo normal da duração da prova. 

 

5.2. Os pedidos de condições especiais serão atendidos respeitadas a viabilidade e a 

razoabilidade das petições. 

 

 

6. DAS ETAPAS DO CONCURSO  

 

6.1 O presente Concurso Público, para os cargos de Operador de Máquinas, 

Motorista e Motorista de Transporte Escolar, será constituído de duas etapas: 
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1) Primeira etapa: Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, com questões 

objetivas, cada uma delas com cinco (5) alternativas (denominadas a,b,c,d,e) das 

quais uma única será a correta, conforme programa constante do Anexo IV. 

2) Segunda etapa: Prova Prática. 

 

6.2 Para os cargos que integram a carreira da educação (Administrador Escolar, 

Instrutor de Artes Marciais, Professores, Orientador Escolar e Supervisor 

Escolar), o presente concurso será constituído de duas etapas: 

 

1) Primeira etapa: Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, com 

questões objetivas, cada uma delas com cinco (5) alternativas (denominadas 

a,b,c,d,e) das quais uma única será a correta, conforme programa constante do 

Anexo IV. 

 

2) Segunda etapa: Prova de Títulos. (Observação: O título de Aperfeiçoamento 

e/ou Especialização utilizado como requisito de ingresso no cargo não será 

computado para fins de pontuação na prova de títulos.)  

 

6.3 O presente concurso para os demais cargos, será constituído de uma única 

etapa, Prova Escrita de caráter eliminatório e classificatório, com questões objetivas, 

cada uma delas com cinco (5) alternativas (denominadas a,b,c,d,e) das quais uma 

única será a correta, conforme programa constante do Anexo IV. 

 

7. DA PROVA ESCRITA 

 

7.1 O numero de questões da prova escrita, áreas de conhecimento por elas 

abrangidas, a distribuição e valor das questões, são descritas no quadro abaixo: 
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7.1.1 Para os cargos com exigência de curso superior 

 

Áreas de conhecimento N° de questões Pontuação por acerto Total de Pontos 

Português 10 0,2 2,0 

Conhecimentos Gerais 10 0,1 1,0 

Conhecimentos Específicos 20 0,35 7,0 

Total 40  10,00 

 

7.1.2 Para os cargos com exigência de curso médio: 

 

Áreas de conhecimento N° de questões Pontuação por acerto Total de Pontos 

Português 10 0,2 2,0 

Conhecimentos Gerais 10 0,1 1,0 

Conhecimentos Específicos 20 0,35 7,0 

Total 40  10,00 

 

7.1.3 Para os cargos com exigência de nível fundamental ou alfabetizado: 

Áreas de conhecimento N° de questões Pontuação por acerto Total de Pontos 

Português 10 0,25 2,5 

Conhecimentos Gerais 05 0,3 1,5 

Conhecimentos Específicos 15 0,4 6,0 

Total 30  10,00 
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7.2 Os programas das provas constam do Anexo IV do presente edital. 

 

7.3 Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 5,00 (cinco inteiros), na prova escrita. 

 

 

8. DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

8.1. A Prova Escrita terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada no dia 28 de 

outubro de 2012, nas cidades de Porto Belo (SC) e/ou Balneário Camboriú (SC), nos 

locais e horário que serão informados no endereço eletrônico http://www.udesc.br, 

menu concursos, a partir do dia 19 de outubro de 2012. 

 

8.1.1. A Coordenadoria de Concursos e Vestibulares da UDESC reserva-se o direito 

de, na hipótese de força maior, conveniência administrativa ou falta de locais 

adequados, com a devida aprovação da Prefeitura Municipal de Porto Belo, realizar a 

prova objetiva em outras cidades próximas. 

 

8.2 O acesso aos locais da Prova Escrita será permitido com a antecedência de 40 

(quarenta) minutos em relação ao seu início. O horário fixado será o horário oficial de 

Brasília. Será vedada a admissão ao local de prova ao candidato que se apresentar 

após o horário determinado para o seu início. 

 

8.2.1 A entrada nos locais da Prova Escrita só será admitida mediante a apresentação 

de documento de identificação original, e do documento impresso de Confirmação da 

Inscrição/Local de Prova, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas ou 

protocolos. 
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8.2.2 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de 

Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional, 

passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional 

de habilitação, com foto. 

 

8.2.3 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de 

forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

 

8.3 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o 

candidato deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 

 

8.4 Durante a realização da Prova Escrita é vedado(a): 

 

a) A comunicação entre os candidatos; 

b) A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações; 

c) O uso de relógios e aparelhos telefônicos ou ainda qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico; 

d) O uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura; 

e) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal; 

f) A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada e 

embalagem plástica transparente sem rótulos e ou etiquetas; 

g) Entregar o caderno de prova e o cartão resposta antes de decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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8.4.1 Os equipamentos e utensílios não permitidos devem ser entregues desligados 

aos fiscais da sala, sem qualquer outro aviso, antes do início da(s) prova(s) e 

solicitados aos fiscais pelo próprio candidato quando da sua saída definitiva do local 

de prova. 

8.4.1.1 A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/UDESC não se responsabiliza 

por perdas ou extravios de objetivos e documentos durante a realização das provas 

nem por danos neles causados. Recomenda-se aos candidatos não levarem objetos 

cujo uso não é permitido durante a realização das provas. 

 

8.4.2 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará na 

exclusão do candidato do Concurso, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

 

8.4.3 Só é permitido ao candidato manter em seu poder no local em que realizar a 

Prova Escrita: 

a) Documento de identificação; 

b) Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta de cor azul ou 

preta; 

c) Água acondicionada em vasilhame transparente sem rótulo ou etiqueta; 

d) Guardado no bolso: Cópias do requerimento de inscrição e comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição. Caso o candidato porte carteira a mesma só poderá 

conter os documentos necessários ao ingresso no local do concurso (que não poderão 

conter qualquer outro registro) e dinheiro. 

 

8.4.4 É de inteira responsabilidade do candidato a aquisição das canetas de acordo 

com as especificações do edital e que não serão cedidas ou emprestadas pela 

Coordenadoria de Concursos e Vestibulares da UDESC. 
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8.5 O candidato receberá para realizar a Prova Escrita um caderno de questões e um 

cartão resposta. 

 

8.5.1 O candidato é responsável pela conferência dos dados do seu cartão-resposta, 

pela verificação da correspondência do seu caderno de questões com o cartão-

resposta, bem como pela verificação do cargo escolhido e pela marcação correta das 

letras correspondentes às respostas corretas. 

 

8.5.2 As alternativas corretas das questões deverão ser marcadas no cartão-resposta, 

de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica feita de material 

transparente com tinta de cor azul ou preta. As questões da prova escrita serão 

corrigidas unicamente pela marcação do candidato no cartão-resposta, não sendo 

válidas as anotações feitas no caderno de questões. 

 

8.5.3 Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos 

às questões não assinaladas, ou marcadas com emendas ou rasuras, a lápis ou com 

caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com 

as instruções contidas no caderno de provas e/ou cartão-resposta. 

 

8.5.4 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de 

questões e o cartão-resposta ao mesmo tempo. 

 

8.5.5 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a 

realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos. 

 

8.5.6 O candidato declara estar ciente e concordar que a UDESC, através de seus 

prepostos, poderá proceder à sua identificação datiloscópica, bem como revista 

pessoal e de seus pertences, por quaisquer meios inclusive eletrônicos. 
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8.5.7 Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de 

provas, mesmo que filhos menores. 

 

9. DA PROVA PRÁTICA 

 

9.1 A segunda etapa do Concurso Público, para os cargos de Operador de 

Máquinas, Motorista e Motorista de Transporte Escolar será constituída de uma 

Prova Prática.  

 

9.2 Serão convocados para a prova prática, na rigorosa ordem de classificação, os 

candidatos aprovados e classificados na prova escrita em número igual a 5 (cinco) 

vezes às vagas existentes. Por exemplo, se o cargo tiver 3 vagas serão convocados 

os 15 (quinze) primeiros candidatos aprovados e classificados.  

 

9.3 Havendo empate na classificação dos candidatos habilitados serão convocados 

todos os candidatos com nota igual à do último concorrente classificado. 

 

9.4 A data, horários e locais onde serão realizadas as provas práticas serão 

comunicadas por aviso que será publicado no endereço eletrônico 

http://www.udesc.br, menu concursos, a partir do dia 19 de novembro de 2012. As 

datas previstas para as provas prática são os dias 26 ou 27 ou 28 de novembro de 

2012. 

 

9.4.1 Por razões de ordem técnica ou meteorológica poderá ser transferida a data, 

local e horário da realização da prova prática. Os candidatos serão avisados por 

comunicado no endereço eletrônico do concurso e/ou por aviso fixado no mural e/ou 

porta de entrada principal do local anteriormente marcado para a sua realização, 

quando o evento determinante da alteração for de natureza imprevisível. 
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9.4.2 Os candidatos deverão comparecer ao local e nos horários determinados: 

 

a) Munidos de documento de identificação e, quando exigir o cargo, a habilitação 

determinada no edital para dirigir o veículo com o qual farão a prova prática, não se 

aceitando cópias mesmo que autenticadas e/ou protocolos. 

b) Trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática, 

não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário. 

 

9.5 Será atribuída nota zero na prova prática, ao candidato que, por qualquer razão, 

chegar com atraso, não comparecer ou comparecer em local e horário diverso do 

publicado, não portar a documentação exigida, bem como deixar de obedecer a 

qualquer das normas da prova prática. 

 

9.6 Os candidatos declaram, ao inscrever-se, gozar de perfeita saúde e estarem aptos 

para realizar as tarefas que lhe forem determinadas. 

 

9.7 Durante a realização da prova prática é proibido fumar ou ingerir qualquer 

medicamento ou alimento e usar equipamento de qualquer natureza. 

 

9.8 Os equipamentos, materiais ou veículos que deverão ser usados na prova prática 

serão fornecidos pelo Município de Porto Belo, no estado em que se encontrarem. 

 

9.9 Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, junto com os equipamentos, 

materiais ou veículos que empregarão para a realização da tarefa, os equipamentos 

de proteção individual determinados pela legislação em vigor. A recusa em usá-los ou 

o seu uso de forma inadequada implicará na desclassificação do candidato. 
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9.10 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação 

que coloque em risco a segurança do avaliado, avaliador e/ou equipamento, a prova 

será interrompida, sendo o candidato desclassificado. 

 

9.11  Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática 

que atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá 

arguir posteriormente. 

 

9.12 As tarefas a serem executadas e o tempo de duração da prova, estarão 

especificadas e descritas em uma “Folha de Tarefa” que será preparada pela banca de 

avaliação da prova prática. 

 

9.13 No local onde será aplicada a prova, os candidatos obedecendo a  ordem 

alfabética, receberão um envelope contendo uma Folha de Tarefa e, após autorização 

do avaliador, iniciarão a sua execução. 

 

9.14  Terminado o prazo fixado na folha de tarefa o candidato interromperá a 

execução do trabalho determinado, mesmo que não o tenha concluído, sendo 

avaliadas as etapas que cumpriu. 

9.15. Os candidatos ao cargo Motorista e Motorista de Transporte Escolar serão 

avaliados conforme determinação da Resolução 168/CONTRAN de 2004 e alterações 

posteriores. 

9.16. Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas serão avaliados de acordo 

com os critérios de avaliação descritos abaixo: 

a)  Postura corporal durante a execução da tarefa; 

b)  correto manuseio das ferramentas ou do equipamento; 

c) disciplina, persistência e capacidade de concentração; 

d) qualidade de execução da tarefa; 
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e) demonstração que conhece as atividades do cargo para o qual se inscreveu. 

9.17. A nota da prova prática será expressa em uma escala de 0 (zero) a 10,00. 

9.18 Será desclassificado o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 5,00 

(cinco) na Prova Prática. 

 

9.19 Da descrição das provas práticas 

 

Prova Prática para Operador de Máquinas 

A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas consistirá na operação 

de equipamento. 

 Na folha de tarefa, nos termos desse edital, estarão descritos o tipo e a 

identificação do equipamento no qual o candidato deverá ser avaliado que não poderá, 

sob qualquer alegação ser trocado e nem se fará uma nova escolha. 

O teste consistirá em ligar o equipamento, efetivar as verificações necessárias 

e dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento. 

 

Prova Prática para Motorista 

A Prova Prática para o cargo de Motorista terá duração aproximada de 15 

(quinze) minutos e constará de um percurso onde o candidato será acompanhado por 

Examinador credenciado, que vai aferir o controle, atitudes, postura e habilidades do 

candidato em dirigir veículos automotores de acordo com o estabelecido nas 

atribuições do cargo, atentando para as normas de trânsito brasileiras e verificando se 

o candidato está apto a exercer a função. 

Na folha de tarefa, nos termos desse edital, estarão descritos o tipo e a 

identificação do veículo no qual o candidato deverá ser avaliado que não poderá, sob 

qualquer alegação ser trocado e nem se fará uma nova escolha. 
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Prova Prática para Motorista de Transporte Escolar 

A Prova Prática para o cargo de Motorista de Transporte Escolar terá duração 

aproximada de 15 (quinze) minutos e constará de um percurso onde o candidato será 

acompanhado por Examinador credenciado, que vai aferir o controle, atitudes, postura 

e habilidades do candidato em dirigir veículos automotores de acordo com o 

estabelecido nas atribuições do cargo, atentando para as normas de trânsito 

brasileiras e verificando se o candidato está apto a exercer a função. 

Na folha de tarefa, nos termos desse edital, estarão descritos o tipo e a 

identificação do veículo no qual o candidato deverá ser avaliado que não poderá, sob 

qualquer alegação ser trocado e nem se fará uma nova escolha. 

 

 

10. DA PROVA DE TÍTULOS 

 

10.1 Para participar da Prova de Títulos, os candidatos aprovados na Prova Escrita 

para os cargos que integram a carreira da educação (Administrador Escolar, 

Instrutor de Artes Marciais, Professores, Orientador Escolar, Supervisor Escolar) 

deverão entregar pessoalmente ou por Procurador devidamente constituído ou enviar 

por SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), das 13 às 18 horas do segundo dia útil 

subsequente à publicação do resultado definitivo da prova escrita, os documentos com 

os quais deseja participar da Prova de Títulos para a Coordenadoria de Vestibulares 

e Concursos da UDESC – Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, 

CEP 88035-001.  

 

10.2 O título de Aperfeiçoamento e/ou Especialização utilizado como requisito de 

ingresso no cargo não será computado para fins de pontuação na prova de títulos.  

. 

 

10.3 Para o cálculo da média final será computada a pontuação da Prova de Títulos 

unicamente dos candidatos aprovados na Prova Escrita.  
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10.4 Os documentos que poderão ser avaliados e a respectiva pontuação são: 

 

a) Fotocópia devidamente autenticada de Diploma de Livre-Docente ou de Doutor na 

área do cargo escolhido, acompanhada do respectivo histórico escolar. Será atribuído 

o valor de 1,0 (um) ponto;  

 

b) Fotocópia devidamente autenticada de Diploma de Mestre na área do cargo 

escolhido, acompanhada do respectivo histórico escolar. Será atribuído o valor de 0,5 

(zero vírgula cinco) ponto;  

 

c) Fotocópia devidamente autenticada de Diploma de curso de Aperfeiçoamento ou de 

Especialização na área do cargo escolhido, acompanhada do respectivo histórico 

escolar. Será atribuído o valor de 0,3 (zero vírgula três) ponto.  

 
 
 
10.5. Não serão avaliados os documentos:  
 
a) entregues após o período ou de forma diferente do estabelecido neste Edital;  

b) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação;  

c) cuja fotocópia esteja ilegível;  

d) cuja fotocópia não esteja autenticada; 

e) sem data de expedição;  

f) sem tradução juramentada, se expedido fora do país;  

g) adquiridos antes da graduação.  

 

10.6 A pontuação máxima na prova de títulos será de 1,00 (um) ponto que será 

somado, para obtenção do resultado final, à nota obtida pelo candidato na Prova 

Escrita.  

 

10.6.1 Não serão considerados para avaliação os títulos apresentados que excederem 

ao limite máximo de pontos estabelecido.  

 

10.7 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa 

forma, o documento será avaliado para atender a um critério.  

 

10.8 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos no item 10.4.  
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10.9  Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 

documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  

 

10.10 Para a comprovação de curso concluído no exterior, apenas será aceito o 

diploma revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, salvo se a revalidação 

foi dispensada pela legislação brasileira em vigência, fato que deve ser comprova por 

documento hábil.  

 

 

10.11 Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização e os diplomas de 

Aperfeiçoamento deverão conter a carga horária cursada de no mínimo 300 horas-

aula. O certificado e/ou diploma de conclusão de pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado) deverá estar acompanhado do respectivo histórico escolar.  

 

10.12 Não será admitido o pedido de inclusão de novos documentos ou substituição 

dos que tenham sido entregues.  

 

10.13 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio dos documentos e a 

comprovação dos títulos, nos prazos mencionados no item 10.1. Para fins de direito 

consideram-se os recibos de postagem e o protocolo de entrega, emitidos pelo 

Correio.  

 

10.14. Não serão avaliados, sob qualquer alegação, os títulos que forem entregues em 

data e horário posterior aos previstos no item 10.1.  

 

10.15 As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidos.  

 

10.16 Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não enviar os documentos 

no prazo estabelecido e/ou enviá-los de forma não compatível com este Edital.  

 

10.17 Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à Prova 

de Títulos.  
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10.18 A relação com a nota obtida na Prova de Títulos será publicada através do 

endereço eletrônico http://www.udesc.br, menu concursos. 

 

10.19. É vedada a acumulação dos títulos acadêmicos (especialização, mestrado e/ou 

doutorado), prevalecendo, em qualquer caso, o de maior pontuação. 

 

 

11. DO CÁLCULO DA NOTA E DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO 

 

11.1 A Média Final para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas, 

Motorista e Motorista de Transporte Escolar será calculada com base na seguinte 

fórmula: 

MF=(NPE x 6 + NPP x 4) / 10 

Sendo: 

MF= Média Final. 

NPE= Nota da Prova Escrita. 

NPP= Nota da Prova Prática. 

 

11.2 A Pontuação Final para os cargos de Administrador Escolar, Instrutor de Artes 

marciais, Professores, Orientador Escolar, Supervisor Escolar, será: 

PF= NPE + PPT  

Sendo: 

PF= Pontuação Final. 

NPE= Nota da Prova Escrita. 

PPT= Ponto da Prova de Títulos. 

 

http://www.udesc.br/
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11.3 A média final para todos os demais cargos, será a nota da prova escrita. 

MF= NPE 

Sendo: 

MF= Média Final. 

NPE= Nota da Prova Escrita. 

 

11.4. Serão considerados aprovados os candidatos aos cargos com exigência de 

curso de Ensino Superior, Médio e Fundamental/Alfabetizado que obtiverem média 

final ou Pontuação Final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 

11.4.1 Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente da Média 

Final ou Pontuação Final, expressa com 2 (duas) decimais sem arredondamento. 

 

11.5 Ocorrendo empate na Média Final, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no 

parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se 

enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei 

(possuírem 60 anos completos ou mais).  

 

11.5.1 Para o efeito do item anterior será considerada a idade do candidato na data do 

último dia de inscrições para o presente concurso. 

 

11.6. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de 

igualdade de notas, o desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

b) Maior nota na Prova Prática (quando houver); 

b) Maior nota nas questões de Português; 
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c) Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais; 

d) Maior idade. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1. Caberão recursos contra os seguintes atos do presente Concurso: 

 

a) Não homologação da inscrição; 

b) Conteúdo das questões e gabarito provisório da Prova Escrita; 

c) Resultado da Prova Escrita; 

d) Resultado da Prova Prática, para os cargos em que houver; 

e) Resultado da Prova de Títulos para os cargos em que houver; 

f) Classificação final. 

 

12.2. Para interposição dos recursos o candidato deverá preencher o formulário de 

“RECURSOS” constante do Anexo V deste edital e encaminhar via sedex ou entregar 

diretamente na Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da UDESC – na Av. 

Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001, em até 2 (dois) 

dias úteis após a publicação do ato (item 12.1) no endereço eletrônico do Concurso 

http://www.udesc.br, menu concursos. 

 

12.3 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão 

atribuídos a todos os candidatos que a responderam. 

 

12.4 No caso de erro ou falha na indicação da resposta correta o gabarito provisório 

será alterado. 

http://www.udesc.br/
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12.5 O parecer dos recursos será publicado no endereço eletrônico 

http://www.udesc.br, menu concursos. 

 

12.6 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na 

esfera administrativa. 

 

12.7 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o 

descrito no Edital. 

 

12.8 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes não 

providos, sendo observada para cômputo de prazo, a data do respectivo protocolo. 

 

12.9 Após a análise dos recursos interpostos ou decisão havida pela Comissão 

Organizadora em função de erro material, poderá haver alteração da pontuação e/ou 

classificação inicialmente obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, 

poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida 

para a prova.  

 

12.10 Somente serão apreciados os recursos expressos, em formulário próprio, 

conforme modelo previsto no Anexo V ao presente edital, em termos convenientes e 

que apontem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tenham indicados o 

nome do candidato, número de sua inscrição, cargo. 

 

13. DA NOMEAÇÃO 

 

13.1. Os candidatos APROVADOS neste Concurso Público aguardarão, a critério da 

autoridade competente, nomeação em caráter de provimento efetivo, no nível e 

http://www.udesc.br/
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referência inicial dos cargos previstos, atendendo o limite de vagas oferecidas para 

cada cargo. 

  

13.2. A classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de 

ingresso automático no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Belo. 

 

13.3. A decisão de nomeação é de competência do Prefeito Municipal de Porto Belo, 

dentro do interesse e conveniência da Administração Pública, observado os critérios 

dispostos no presente Edital. 

 

13.4. Para fins de admissão o candidato deverá apresentar-se junto ao Departamento 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Belo, munido dos seguintes documentos, 

original com fotocópia autenticada ou original com fotocópia para ser autenticada pela 

administração: 

a) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse: carteira 

de identidade – RG (original e fotocópia); 

b) Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas: CPF (original e 

fotocópia); 

c) Certificado de reservista (original e fotocópia); 

d) Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais: título de eleitor e certidão 

de quitação eleitoral, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (original e 

fotocópia); 

e) Comprovante do número de PIS ou PASEP: cartão de PIS/PASEP (original e 

fotocópia); 

f) Comprovante de nível de escolaridade exigido nos termos deste Edital para o 

cargo, concluído até a data da posse: histórico e certificado/diploma (original e 

fotocópia). No caso de diploma emitido no exterior é necessário a validação de 

universidade brasileira; 

g) Declaração de não ter sofrido no exercício de Função Pública, as penalidades 

previstas no artigo 137 e seu parágrafo único da Lei Federal Nº 8.112/90 e as 

correspondentes constantes da Legislação de outros Estados e Municípios: 
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modelo fornecido pelos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Porto Belo 

(original); 

h) Declaração de bens, valores e renda: modelo fornecido pelos Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal de Porto Belo (original); 

i) Declaração de inexistência de acumulação de cargo público ou de condições de 

acumulação amparada pela Constituição: modelo fornecido pelos Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Porto Belo (original);  

j) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

k) Declaração de antecedentes criminais (original); 

l) Certidão de nascimento para os solteiros ou certidão de casamento (original e 

fotocópia);  

m) Certidão de nascimento dos filhos, menores de 21 (vinte e um) anos (original e 

fotocópia); 

n) Laudo de aptidão física e mental de capacidade laboral; 

o) Comprovante de registro no respectivo conselho profissional; 

p) Comprovante de endereço residencial (fotocópia de conta de água, luz ou 

telefone). 

 

13.5. Os candidatos classificados serão convocados pela Prefeitura Municipal de Porto 

Belo por meio de endereço eletrônico (e-mail) informado no ato da inscrição pelo 

candidato e no site www.prefeituraportobelo.sc.gov.br. 

  

13.6. Quando da convocação, os candidatos classificados terão 72 horas, contado da 

data do e-mail e publicação no site, para se apresentar munido da documentação 

constante no item 13.4.  

 

13.7 O não cumprimento dos requisitos dispostos nos itens 13.4 e 13.6 implicará em 

eliminação do candidato sendo chamado o imediatamente posterior na rigorosa ordem 

de classificação. 

 

http://www.prefeituraportobelo.sc.gov.br/
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13.8. O candidato aprovado no Concurso Público, que não desejar ser nomeado 

imediatamente, quando convocado para tal, poderá requerer sua inclusão após o 

último colocado da classificação geral para o cargo.  

 

 

14. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

14.1. Fica delegada competência à UDESC para: 

a) receber as inscrições; 

b) deferir e indeferir as inscrições; 

c) disponibilizar os documentos de confirmação de inscrições; 

d) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar a prova de conhecimento (objetiva), prova 

prática e de títulos; 

e) apreciar os recursos previstos no item 12.1. “a” a “f”; 

f) emitir relatório de classificação dos candidatos por cargo; 

g) emitir relatórios sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Porto Belo, quando 

solicitado para cadastramento junto ao setor de Recursos Humanos; 

h) prestar informações sobre o Concurso Público de que trata este Edital. 

 

14.2. Compete a Prefeitura Municipal de Porto Belo efetuar os demais atos e 

procedimentos referentes ao presente concurso, em especial à nomeação e posse dos 

candidatos aprovados no Concurso Público previsto neste Edital. 

 

 

 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. O resultado final será publicado em Diário Oficial do Município e na internet, 

através do endereço eletrônico www.udesc.com.br menu concursos e 

http://www.udesc.com.br/
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www.portobelo.sc.gov.br , até o dia 14 de dezembro de 2012, por ordem nominal dos 

candidatos aprovados por ordem geral. 

 

15.2. Será excluído do Concurso Público, por ato da UDESC, o candidato que: 

 

a) tornar-se culposo por comportamento inadequado ou descortesia com qualquer 

membro de equipes encarregadas da realização das etapas do Concurso Público; 

b) for surpreendido durante a aplicação da prova 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, sem autorização ou sem acompanhamento de 

fiscais; 

e) recusar-se a proceder à autenticação digital do cartão de respostas ou de outros 

documentos; 

f) apresentar documentos com dados adulterados em relação ao original ou a não 

veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificado a 

qualquer tempo, eliminará o candidato deste Concurso Público; 

g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem provisão de fundos, 

após o prazo previsto para pagamento ou com outra irregularidade que 

impossibilite seu recebimento. 

 

15.3. Será excluído do Concurso Público, por ato da Prefeitura Municipal de Porto 

Belo, o candidato classificado que:  

a) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;  

b) não mantiver atualizado seu endereço eletrônico. Para manter atualizado o 

endereço eletrônico constante da Ficha de Inscrição, o candidato deverá encaminhar 

comunicado de solicitação de alteração com Aviso de Recebimento/AR, a Prefeitura 

Municipal de Porto Belo, localizada Avenida Governador Celso Ramos, nº. 2.500, 

Centro, CEP: 88210-000 - Porto Belo - SC, aos cuidados dos Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Porto Belo. 
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15.4. Os gabaritos e as provas objetivas dos diversos cargos estarão disponíveis no 

site www.udesc.com.br, menu concursos a partir do dia 29 de outubro de 2012. 

 

15.5. As Comissões da UDESC/PMPB divulgarão, sempre que necessário, Editais, 

Normas Complementares e Avisos Oficiais sobre o Concurso Público no Diário Oficial 

do Município ou na internet, através dos sites oficiais. 

 

15.6. A UDESC não fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou 

instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso 

Público. 

 

15.7. Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. A inscrição que 

não atender a todos os requisitos exigidos neste Edital, verificada a qualquer tempo, 

será cancelada. 

 

15.8. A inscrição no presente Concurso implica na aceitação tácita de todos os termos 

do presente edital e posteriores. 

 

15.9 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da 

Comissão, tanto da Prefeitura Municipal de Porto Belo como da UDESC. 

 

15.10 A UDESC poderá por motivo de força maior, alterar os locais, datas e ou 

horários de realização da prova, mediante aviso publicado no endereço eletrônico do 

concurso. 

 

15.11 Todas as despesas decorrentes do presente concurso como a aquisição de 

material, documentação, passagens, hospedagem e alimentação, são de inteira 

http://www.udesc.com.br/
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responsabilidade do candidato, mesmo no caso de alteração das datas, horários e 

locais das provas. 

 

15.12 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, 

serão resolvidos, conjuntamente, pela Comissão do Concurso Público UDESC/PMPB. 

 

 

16. DO FORO JUDICIAL 

 

16.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que 

trata este Edital é o da Comarca de Porto Belo, Estado de Santa Catarina. 

 

 

Florianópolis, 27 de agosto de 2012. 

  

 

Osvaldo Claudino Ramos Filho 

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO BELO 


