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Renaato Süss, Prefeitto Municipal de Carazinho ‐ RS,
R por meio daa Secretaria de Administração, no uso de suaas atribuições legais,
l
nos term
mos do
art. 37
3 da Constitu
uição Federal e Lei Orgânica Municipal e em
mendas, TORNA
A PÚBLICO que
e realizará PRO
OCESSO SELETIVO sob o regime da
Conssolidação das Leis Trabalhistass ‐ CLT, em conformidade com
m a Lei nº 11.35
50/06, de 05 de outubro de 22006, Lei nº 12
2.994 de 17/06/2014,
Decrreto nº 8.474, d
de 22 de junho de 2015, Porta
aria nº 1.025, dde 21 de julho de 2015, Decre
eto Federal nº 33.298 de 20/12
2/1999, alterad
do pelo
Decrreto Federal nº 5.296 de 02/12
2/2004, Lei Federal nº 10.741 de 01/10/2003
3, Lei Municipal nº 7.121 de 022/02/2010 e Le
ei Orgânica Mun
nicipal,
para provimento dee vagas do emp
prego de AGEN
NTE DE COMBA
ATE ÀS ENDEMIIAS, com a execução técnico‐aadministrativa do Instituto Naacional
Q
eC
Capacitação ‐ INQC, o qual re
eger‐se‐á pelass Instruções Esspeciais contida
as neste Edital,, e pelas dema
ais disposições legais
de Qualificação
vigen
ntes.
P
Seletivvo dar‐se‐á com
m a afixação no Mural
A divvulgação oficial do inteiro teorr deste Edital e os demais editaais, relativos àss etapas deste Processo
de Publicação do M
Município e/ou seus extratos publicados
p
no JJornal Cidades e no Jornal Visão Carazinhensse. Também em
m caráter meramente
inforrmativo na interrnet, pelos sitess www.inqc.orgg.br e www.caraazinho.rs.gov.br.
nsabilidade do candidato o acompanhamennto da divulgaçção das informa
ações referentees ao Processo
o Seletivo em que
q se
É de inteira respon
inscrreveu.

CAP
PÍTULO I ‐ DA
AS DISPOSIÇÕ
ÕES PRELIMIINARES
1. O Processo Selettivo será regido por este edital e executado peelo INSTITUTO NACIONAL
N
DE QUALIFICAÇÃO
Q
O E CAPACITAÇÃ
ÃO – INQC.
2. A seleção destin
na‐se ao provim
mento das vaga
as existentes noo quadro de em
mpregados da PREFEITURA
P
MU
UNICIPAL DE CARAZINHO
C
‐ RS
R eà
form
mação de cadasstro de reservaa, de acordo co
om a tabela doo item 1.2, Cap
pítulo II e, aind
da, ao preench imento das vaggas que surgireem no
deco
orrer do prazo de validade do
d concurso, que será de 011 (um) ano, po
odendo ser pro
orrogado por iggual período, a contar da daata de
homologação do ceertame.
3. A habilitação do
o Processo Seleetivo não asseggura ao candidaato a contrataçãão imediata, mas apenas a exxpectativa de se
er nomeado seggundo
as vaagas existentes,, respeitada a ordem
o
de classifficação.
4. O Processo Seleetivo de que traata este edital será compostoo de aplicação de
d prova objetiv
va, de caráter eeliminatório e classificatório,
c
p
para
o
emprego, de respon
nsabilidade do INQC.
I
5. As
A provas refereentes ao Processso Seletivo serã
ão aplicadas naa cidade de Caraazinho – RS.
6. O contrato de trrabalho se dará pelo regime da
a Consolidação das Leis Traballhistas ‐ CLT.
7. Os
O horários meencionados no presente edita
al e nos demaais editais deco
orrentes das eta
apas deste Proccesso Seletivo, a serem publicados
para o certame obedecerão ao horário oficial de
d Brasília/DF.
8. Fazem
F
parte deeste edital os anexos
a
I (Requ
uisitos, Carga H
Horária e Atribu
uições do Emprego), II (Conteeúdos Program
máticos e Referêências
Bibliográficas) e III ((Mapas das Loccalidades e Área
as – Disponível no site www.in
nqc.org.br para download).

CAP
PÍTULO II ‐ DO
O EMPREGO
O
1. Tabela
T
de emprrego, requisitos exigidos, carga
a horária, vencim
mento, localidaade, abrangência das localidaddes e áreas de trabalho:
1.1. TABELA DE EM
MPREGO PÚBLIC
CO, REQUISITO
OS EXIGIDOS E CCARGA HORÁR
RIA.

Emprego
E

Age
ente de
Com
mbate às
End
demias

Esccolaridade e/ou
u outros requissitos
exigid
dos para o emp
prego na contraatação

‐ Haver concluíído o Ensino Fu
undamental.(1);;
‐ Estar habilitado após realização do curso inntrodutório de
mbate às Endem
mias (2).
Agente de Com
‐ Residir na áreea da comunida
ade em que atuuar; (3).

Carga
Horária
Semanal

40 horas

Vencimentto
(R$)

1.125,54

Ta
axa de
Inscrição (R$)

40,00
4
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(1)

Nãão se aplica a eexigência da con
nclusão do Ensiino Fundamenttal aos que, na data da publica
ação da Lei nº 111.350, de 05 de
d outubro de 2006,
estavvam exercendo atividades pró
óprias do empre
ego, nos termo s do Art. 7º, daa Lei nº 11.305/2006 para o eemprego de Agente de Combaate às
Ende
emias.
(2)

O Município proporcionará ao
os candidatos aprovados noo Processo Sele
etivo, que não
o estavam exe rcendo as ativvidades própriaas de

Agen
nte de Combatte às Endemias, o curso i n t r o d u t ó r i o d e A g e n te d e C o m b a te à s E n d e m i a s , devendo o candidato conclluir o
referrido curso com
m aproveitamen
nto satisfatório, como condiçã o para que se efetive a CONT
TRATAÇÃO, senndo que as adm
missões observvarão
a ord
dem de classificcação no Processo Seletivo.
(3)

O candidato devverá residir na área da comun
nidade em quee irá atuar desd
de a data da publicação do eedital do processso seletivo pú
úblico,
deve
endo inscrever‐se para a respeectiva Localidade e Área confforme item 1.2
2. Em caso de mudança
m
de enndereço do Age
ente de Combaate às
Ende
emias após enccerrado o período de inscrição
o no Processo SSeletivo Público
o, não será posssível a mudançça de Área de trabalho. Em caso de
mudança de endereeço após admittido no Processso Seletivo Púbblico, o Agente de Combate àss Endemias nãoo poderá exerce
er suas atribuiçções e
erá ser demitido
o do emprego, por estar em de
esconformidad e com este Edittal.
deve
mporária ou perm
manente por paarte do Município para atende
er atividades esspecíficas do Prrograma Nacion
nal de
OBS.. 1: Havendo neecessidade tem
Conttrole da Dengue (PNCD), o Aggente de Comb
bate às Endem
mias poderá serr requisitado para trabalhar eem outras localidades e áreass não
vincu
uladas a área de residência do
o Agente, deven
ndo deslocar‐see até o endereçço da sede mun
nicipal onde fu nciona o PNCD
D. Para esta situ
uação,
será contratado primeiramente Agente
A
de Com
mbate às Endem
mias aprovado na Localidade e Área corresspondente ao logradouro da sede
municipal onde funciona o PNCD.
andidato aprovvado no Processso Seletivo Público em uma determinada Área
Á
por Localid
dade,
OBS.. 2: Em caso dee não haver inscrição e/ou ca
pode
erá ser nomead
do Agente de Combate às Endemias com a m
maior nota entrre os candidatos das áreas adjjacentes perten
ncentes à Localidade
em que
q ocorreu a reeferida situação
o.
1.2. DA LOCALIZAÇ
ÇÃO, ÁREAS DEE TRABALHO, ABRANGÊNCIA D
DAS LOCALIDAD
DES E VAGAS.

ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Área:
Á
Av. Florees da Cunha com
c
R. Ozílio Zolet, R. Ozíílio Zolet com
m R.
Humberto de Ca
ampos, R. Hum
mberto de Cam
mpos com Av. Beira Rio, Av. Beira Rio com
m R.
Chaarruas, R. Charruas com R. 19 de Novembro, R. 19 de Novembro coom Travessa Vidal,
V
Travessa Vidal com
m Av. Flores da CCunha.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07
– 08
0 – 09 – 10 –1
11 – 12 – 13 – 114 – 15 – 16 – 17
1 – 18 – 19 – 20
2 – 21 – 22 –223 – 24 – 25 – 26 –
27 – 28 – 31 – 35 ‐ 32 – 33 – 34 – 36 –37 – 38 – 39 – 40.

CR**

02

Dellimitação da Área:
Á
R. Itararéé com Travesssa Vidal, Trave
essa Vidal com R. Silva Jardim
m, R.
Silvva Jardim com R.
R 19 de Novem
mbro, R. 19 de Novembro com
m R. Charrua, RR. Charruas com
m Av.
Beira Rio, Av. Beira
a Rio com R. 155 de Novembro,, R. 15 de Novembro
N
com
m R. Almirante
Tam
mandaré, R. Almirante Tamanndaré com Ruaa Alexandre da Motta, Rua Allexandre da Motta
M
com
m Rua Itararé, Rua
R Itararé com
m Travessa Vidall.
Número dos Quarrteirões de Tra balho Mapead
dos no PNCD: 41 – 42 – 43 – 444 – 45 – 46 – 47 –
48 – 49 – 50 –51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 90 – 91 – 92 – 93 –94 – 96 – 95 – 97 – 98 –
99 – 100 – 101 – 102
1 – 103 – 1044.

CR**

CENTRO

LO
OCALIDADE
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LO
OCALIDADE

ÁREA

CENTRO

03

04

05

ABRAN
NGÊNCIA
Delimitação da Árrea: Av. Flores dda Cunha com R. Barão de Antonina, R. Barãoo de Antonina com
R. Venâncio
V
Aires, R. Venâncio Aires com R.. Alexandre da Motta, R. AAlexandre da Motta
com
m Av. Flores da
a Cunha, Av. Fl ores da Cunha com R. Pedro Vargas, R. Peddro Vargas com
m Av.
Páttria, Av. Pátria
a com R. Graatulino dos Saantos, R. Gratu
ulino dos Santtos com R. 3 de
Outubro, R. 3 de
e Outubro com
m R. Polidoro
o Albuquerque
e, R. Polidoroo Albuquerque com
Av. Flores da Cunh
ha.
Número dos Quarrteirões de Trabbalho Mapeados no PNCD: 29
9 – 30 – 59 – 600 – 61 – 62 – 63
3 – 64
– 65
6 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 7 1 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77
7 – 78 – 79 – 800 – 81 – 82 – 83
3 – 84
– 85
8 – 86 –114 – 115
1 – 116.

Dellimitação da Área:
Á
R. Alexan dre da Motta com R. Saldanha Marinho, RR. Saldanha Ma
arinho
com
m R. Bernardo Paz, R. Bernarddo Paz com Ruaa David Canaba
arro, Rua David Canabarro seggue R.
Plín
nio B. Milano, R.
R Plínio B. Milaano com R. Anttônio Vargas, R. Antônio Vargaas com Av. Florres da
Cun
nha, Av. Flores da Cunha com
m R. Alferes Rod
drigo, R. Alferess Rodrigo com Av. Pátria, Av. Pátria
com
m R. Pedro Varrgas, R. Pedro Vargas com Av.
A Flores da Cu
unha, Av. Florees da Cunha co
om R.
Aleexandre da Motta, R. Alexanddre da Motta com
c
R. Venânciio Aires, R. Vennâncio Aires co
om R.
Barrão de Antonina
a, R. Barão de A
Antonina com Av.
A Mauá, Av. Mauá
M
com R. Aleexandre da Mottta.
Número dos Quarrteirões de Trabbalho Mapeados no PNCD: 87
7 – 88 ‐ 89 – 1008 – 109 – 110 – 111
– 112 – 113 – 117 – 118 – 119 – 1120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 158 – 1559 – 160 – 161 – 162
– 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 1168 – 169 – 170
0 – 171 – 172 – 173 – 174 – 1775 – 176 – 177.
Delimitação da Área: R. 15 de N
Novembro com R. Décio M. da
a Costa, R. Déci o M. da Costa com
R. Artaxerxes
A
P. de
e Brum, R. Ataxxerxes P. de Bru
um com R. Cel. Pery S. de Páddua, R. Pery S. de
Pád
dua com R. Bernardo Paz,, R. Bernardo Paz com Limitte Urbano (dem
marcação do mapa
m
aneexo), Limite Urrbano com R. A
Antônio Vargas, R. Antônio Va
argas com R. PPlínio B. Milano
o, R.
Plín
nio B. Milano se
egue com R. Daavid Canabarro
o, R. David Canabarro com R. Bernardo Paz, R.
Berrnardo Paz com
m R. Saldanha M
Marinho, R. Salldanha Marinh
ho com R. Aleexandre da Mo
otta,
R. Alexandre
A
da Motta
M
com R. Almirante Tam
mandaré, R. Almirante Tamanndaré com R. 15 de
Novembro.
Número dos Quarteirões de Tra balho Mapead
dos no PNCD: 105 – 106 – 1077 – 126 – 127 – 128
– 129
1 – 130 – 130
0/1 – 131 – 1322 – 133 – 134 – 134/1 – 134/2
2 ‐ 135 – 136 – 137 – 138 – 139 –
140
0 – 141 – 142 – 143 – 144 – 1445 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150
1 – 151 – 1522 – 153 – 154 – 155
– 156
1 – 157 – 178
8 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185
5 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 –
191
1 – 192 – 193 – 194 – 195 – 1996 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201
2 – 202 – 2033 – 204.

VAGA
AS

CR**

01 + CR*
C

01 + CR*
C
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CONCEIÇÃO

LO
OCALIDADE

LO
OCALIDADE

ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Árrea: BR 285 com
m R. Giácomo Reali,
R
R. Giácom
mo Reali com R. Senador Salgado
Filh
ho, R. Senador Salgado
S
Filho coom R São Vicen
nte de Paula, R. São Vicente dee Paula com lim
mite
urb
bano (demarcaçção do mapa annexo),seguindo até a BR 285.
Número dos Quarrteirões de Traabalho Mapeados no PNCD: 01 – 01/01 – 001/02 – 01/03 – 02 –
03 – 04 – 17 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 7 – 78 – 79 – 80
8 – 81 – 82 – 883 – 84 – 85 – 86
8 –
87 – 88.

CR**

02

Delimitação da Área: R. Giácomoo Reali com BR 285, BR 285 co
om Av. Flores d a Cunha, Av. Flores
da Cunha com R. Guaranis, R. Guuaranis com R. Senador Salgad
do Filho, R. Sennador Salgado Filho
F
com
m R. Giácomo Reali.
R
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11
– 12
1 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 199 – 20 – 21 – 22
2 – 23 – 24 – 25
5 – 26 – 27 – 288 – 29 – 29/01 – 30
– 31
3 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 377 – 38 – 38/01 – 39 – 40 – 45 – 46 – 49 – 50.

01+CR
R*

03

Delimitação da Área:
Á
R. Guarannis com Av. Flo
ores da Cunha, Av. Flores dda Cunha com
m R.
Eurrico Araújo, R. Eurico Araújo ccom R. Salgado Filho, R. Salgad
do Filho com R. Guaranis.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 43
4 – 44 – 47 – 48 – 51 – 52 – 53
– 54
5 – 55 – 56 – 57
5 – 58 – 59 – 660 – 61 – 62 – 63
6 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 699 – 41 – 42.

CR**

ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

FLORESTA

01

02

03

Delimitação da Área: R. Marechhal Hermes com
m R. A. Nunes, R. A. Nunes coom Av. Mal. Casstelo
Braanco, Av. Mal. Castelo
C
Branco segue demarcaação do mapa anexo até a R. C. Lang, R. C. Lang
L
com
m R. Itaqui, R. Itaqui com R. Saanta Bárbara, R.
R Santa Bárbara com R. Montte Alegre, R. Mo
onte
Aleegre com Av. São Bento, Av. São Ben
nto segue dem
marcação do m
mapa anexo até a R.
San
ntos Dumont, R. Santos Dum
mont com R. Cel.
C Bordini, R. Coronel Borddini com R. Ca
arlos
Gomes, R. Carlos Gomes com R. Ipiranga, R. Ipiiranga com R. Raul Pilla, R. Raul Pilla com
m R.
Maarechal Hermess.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 01
0 – 02 – 03 – 004 – 05 – 06 – 07 –
08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27.
Delimitação da Área: R. Monte Alegre com R.
R Santa Bárbarra, R. Santa Bárrbara com R. Ita
aqui,
R. Itaqui com R. Vitória,
V
R. Vitórria com R. Monte Alegre, R. Monte Alegre ccom Av. Pátria,, Av.
Páttria com Córreggo (demarcaçãoo do mapa ane
exo) seguindo pela Travessaa Vitória, Travessa
Vitória segue lim
mite do Córreggo (demarcação
o do mapa anexo) até a R. Cuuiabá seguindo
o até
Av. São Bento, Av. São Bento com
m R. Monte Aleggre.
Número dos Quarrteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 30
3 – 31 – 32 – 333 – 34 – 51 – 50 –
52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 49 – 66 – 67 – 65 – 64 – 59 – 60 – 62 – 63 – 61 – 81 – 82.
Delimitação da Área: R. Itaqui coom R. C. Lang, R. C. Lang segu
ue demarcaçãoo do mapa an
nexo
atéé Av. Mal. Casttelo Branco, Avv. Mal. Castelo Branco com Av.
A São Bento, Av. São Bento com
R. Olmiro Ramos, R. Olmiro Ram
mos com Av. Páátria, Av. Pátria com R. Montee Alegre, R. Mo
onte
Aleegre com R. Vitó
ória, R. Vitória ccom R. Itaqui.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 28
2 – 29 – 35 – 336 – 37 – 38 – 39 –
40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78
– 79
7 – 80 – 83 – 84.

01 + CR*
C

01 + CR*
C

01 + CR*
C
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ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Área: R. Eurico Araújo com R. São Vicente
e de Paula seguuindo a delimita
ação
do mapa até a R.. Aparício Nunees, R. Aparício Nunes com R. Raul Pilla, R. RRaul Pilla com
m R.
Ipirranga, R. Ipiranga com R. Paadre Gusmão, Rua
R Padre Gusm
mão com R. Dinnarte da Costa com
Av. Flores da Cunh
ha, Av. Flores daa Cunha com R. Eurico Araújo.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 01
0 – 02 – 03 – 004 – 05 – 06 – 07 –
08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28.
2

01 + CR*
C

02

Delimitação da Área:
Á
R. Carloss Gomes com R. Caronel Bordini, R. Coronnel Bordini com
m R.
San
ntos Dumont, R.
R Santos Dumoont segue dem
marcação do ma
apa anexo até Av. São Bento,, Av.
São
o Bento com R. Luiza E. da Silvva, R. Luiza E. da Silva com R. Rio Branco, R. RRio Branco com
m Av.
Flo
ores da Cunha, Av.
A Flores da Cuunha com R. Din
narte da Costa, R. Dinarte da CCosta com R. Pa
adre
Gusmão, Rua Padre Gusmão com
m R. Ipiranga, Rua Ipiranga com
m R. Carlos Gom
mes.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 29
2 – 30 – 31 – 332 – 33 – 34 – 35 –
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 –51 – 52 – 53 – 54 – 55
– 56
5 – 57 – 58.

01 + CR*
C

03

Delimitação da Área:
Á
R. Rio Braanco com R. Lu
uiza E. da Silva,, R. Luiza E. daa Silva com Av. São
Ben
nto, Av. São Be
ento com R. An drade Neves, R.
R Andrade Nev
ves com R. Limaa e Silva, R. Lim
ma e
Silvva com R. Inde
ependência, R.. Independência com Córrego (demarcaçãoo do mapa anexo)
segguindo até R. Pa
aissandu, R. Paiissandú com R. Polidoro Albuq
querque, R. Pol idoro Albuquerrque
com
m Av. Flores da Cunha, Av. Florres da Cunha co
om R. Rio Brancco.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 59
5 – 60 – 61 – 662 – 63 – 64 – 65 –
66 – 67 – 68 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91.

01 + CR*
C

GLÓRIA

LO
OCALIDADE

04

OPERÁRIO

LO
OCALIDADE

Delimitação da Área:
Á
R. Indepeendência com R.
R Lima e Silva,, R. Lima e Silvva com R. Andrrade
Nevves, R. Andrade
e Neves com Avv. São Bento, Avv. São Bento com Córrego (dem
marcação do mapa
m
aneexo) seguindo até
a Av. Pátria, A
Av. Pátria com
m R. Gratulino dos Santos, R. Gratulino dos
San
ntos com R. 03 de Outubro, R.. 03 de Outubro
o com R. Paissandu, R. Paissaandu com Córrrego
(deemarcação do mapa
m
anexo) seeguindo até R. Independência.
I
.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75
– 92
9 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 9 8 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 –
109
9 – 110 – 111 – 112 – 113 – 1114 – 115 – 116.

01 + CR*
C

ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Área:
Á
R. Ervinoo Rodhen com
m R. M. Macha
ado, R. M. Macchado com R. Félix
F
Guerra, R. Félix Guerra com R. Lúúcio de Brito, R.
R Lúcio de Brito
o com R. Ivalinoo Brum, R. Iva
alino
Bru
um com R. Anchieta, R. A
Anchieta com R. Inhanduí, Rua Inhanduí coom R. Coimbra
a, R.
Coiimbra com R. Irracema, R. Iraccema segue delimitação do mapa
m
anexo atté a R. Humberto
de Campos, R. Humberto de CCampos com R.
R Ozílio Zolet, R. Ozílio Zolet com Av. Flores da
Cun
nha, Av. Flores da Cunha com R. Ervino Rohden.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 61
6 – 62 – 63 – 664 – 65 – 66 – 67 –
68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 1022 – 103 – 104 –105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 –
113
3 – 114 – 115 – 116 – 117 – 1118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123
1 – 124 – 1255

01 + CR*
C
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ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

02

Delimitação da Área:
Á
BR 285 coom R. José W. Sobrinho, R. José W. Sobrinhho com R. Alberto
Loeeff, R. Alberto Loeff
L
com R. Fraancisco de Assis, R. Francisco de Assis com RR. Leonel Rocha
a, R.
Leo
onel Rocha com
m R. Antônio Severo Alm., R. Antônio Severo Alm. com R. Alb
bino
Feldmann, R. Albino Feldmann ccom R. Félix Gu
uerra, R. Félix Guerra
G
com R. M
M. Machado, R.
R M.
Maachado com R. Ervino Rohdenn, R. Ervino Rohden
R
com Av. Flores da Cuunha, Av. Flores da
Cun
nha com BR 285.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07
– 08
0 – 09 – 10 – 11
1 – 12 – 33 – 334 – 35 – 36 – 37
3 – 38 – 39 – 40
4 – 41 – 42 – 443 – 44 – 45 – 46
4 –
47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 79 – 80.

CR**

03

Delimitação da Área:
Á
R. Franccisco de Assis com R. Leone
el Rocha, R. Leoonel Rocha com
m R.
Anttônio Severo Allm., R. Antônio Severo Alm. co
om R. Albino Fe
eldmann, R. Albbino Feldmann com
R. Afonso
A
A. Loss, R. Afonso A. Loss com R. Fé
élix Guerra, R. Félix
F
Guerra co m R. Lapa, R. Lapa
L
com
m R. Alberto Graeff, R. Albertto Graeff com R. John Kenned
dy, R. John Kennnedy com R. João
J
Olaaneck, R. João Olaneck com LLimite Urbano (demarcação do mapa anexoo) até a BR 285, BR
285
5 com R. Francisco Rosa Marccondes, R. Francisco Rosa Marrcondes com R.. José W. Sobrin
nho,
R. José
J
W. Sobrinh
ho com R. Alberrto Loeff, R. Alb
berto Loeff com R. Francisco dee Assis.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
– 20
2 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 266 – 27 – 28 – 29
9 – 30 – 31 – 31
1/01 – 31/02 – 32 – 83 – 84 – 85 –
86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 1688.

01 + CR*
C

04

Delimitação da Área:
Á
R. Félix G
Guerra com R. Lapa,
L
R. Lapa com
c
R. Albertoo Graeff, R. Alberto
Graaeff com R. John Kennedy, R. JJohn Kennedy com
c
R. João Ola
aneck, R. João O
Olaneck com Lim
mite
Urb
bano (demarcação do mapa aanexo) até a R. Bernardo Paz, R.
R Bernardo Pa z com R. Décio
o M.
Cossta, R. Décio M. Costa com
m R. Frederico
o Ozanan, R. Frrederico Ozanaan com R. Giussepe
Garibaldi, R. Giuse
epe Garibaldi ccom R. Ivalino Brum, R. Ivalino Brum com RR. Lúcio de Brito
o, R.
Luccio de Brito com
m R. Felix Guerrra.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 74
7 – 75 – 76 – 777 – 78 – 81 – 82 –
92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 16 1 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 1699 – 170 – 171 – 172
– 173
1 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179.

CR**

05

Delimitação da Área: R. Giusepee Garibaldi com
m R. Frederico Ozanan,
O
R. Fredderico Ozanan com
R. Décio
D
M. Costa, R. Décio M. C osta com R. 15 de Novembro, R. 15 de Noveembro com Córrrego
(deemarcação do mapa
m
anexo) atté Av. Beira Rio
o seguindo até a R. Iracema, R. Iracema com
m R.
Coiimbra, R. Coimbra com R. Inh anduí, R. Inhan
nduí com R. Anchieta, R. Anchhieta com R. Iva
alino
Bru
um, R. Ivalino Brum com R. Giuusepe Garibaldi.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 98
9 – 99 – 100 – 101 – 126 – 127 –
128
8 – 129 – 130 – 131 – 132 – 1333 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138
1 – 139 – 1400 – 141 – 142 – 143
– 144
1 – 144/01 – 145 – 146 – 1447 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152
1 – 153 – 1544 – 155 – 156 – 157
– 158
1 – 159 – 160.

01 + CR*
C

OPERÁRIO

LO
OCALIDADE
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ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Área:
Á
Av. Antônnio José Barlettte com R. Fern
nando Abbot, RR. Fernando Ab
bbot
com
m R. Machado de Assis, R. M achado de Assis com R. Bispo
o Laranjeiras, RR. Bispo Laranje
eiras
com
m R. Dom João
o Becker, R. Doom João Beckerr com R. Santia
ago Matiotti, R.. Santiago Mattiotti
com
m R. Padre Luizz Guanella, R. P residente João Goulart com R.
R La Salle, R. Laa Salle com BR 386,
3
BR 386 com R. Ge
eneral Cassal M
Martins Brum, R. General Cassa
al Martins Brum
m com delimita
ação
do mapa anexo até Av. Antônioo José Barlette.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
– 30
3 – 30/01 – 30/02 – 30/03 – 330/04 – 31 – 32
2 – 33 – 34 – 34
4/01 – 35 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74
– 75
7 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 833 – 86 – 87 – 88
8 – 88/1 – 89.

01 + CR*
C

02

Delimitação da Área:
Á
Av. Antônnio José Barlettte com R. Mato
o Grosso, R. Maato Grosso com
m R.
Alaagoas, R. Alagoa
as com R. Goiá s, R. Goiás com
m R. Sergipe, R. Sergipe com RR. São Paulo, R. São
Pau
ulo com R. Min
nas Gerais, R. M
Minas Gerais com R. Pernam
mbuco, R. Perrnambuco com
m R.
Ageenelo Senger, R.
R Agenelo Sengger com R. São Paulo, R. São Paulo
P
com R. M
Mercedes A. da Luz,
R. Mercedes A. da Luz com Av. Flores da Cunh
ha, Av. Flores da Cunha com RR. Luiz Guanella
a, R.
Luiz Guanella com
m R. Santiago M
Matiotti, R. Santiago Matiotti com
c
R. Dom Jooão Becker, R. Dom
D
Joãão Becker com Av. Flores da CCunha, Av. Florres da Cunha com R. Bispo Laaranjeiras, R. Bispo
Larranjeiras com R. Machado dde Assis, R. Machado
M
de Asssis com R. Feernando Abbott, R.
Ferrnando Abbot com
c
Av. Antônioo José Barlette.
Número dos Qua
arteirões de Trrabalho Mapeados no PNCD
D: 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 36 – 37
– 38
3 – 39 – 50 – 51
5 – 52 – 53 – 665 – 66 – 67 – 68
6 – 69 – 76 – 77
7 – 84 – 85 – 991 – 92 – 93 – 94 –
95 – 99.

01 + CR*
C

03

Delimitação da Área:
Á
R. Antônnio Vargas com
m Limite Urbano (demarcaçãoo do mapa anexo)
segguindo até a R. Jefferson Pachheco, R. Jefferso
on Pacheco com
m R. B, R. B com
m R. C, R. C com
m R.
A, R. A com R. D, R. D com R. Gaastão S. Leal, R.
R Gastão S. Lea
al com R. Walteer Fetzer, R. Wa
alter
Fettzer com R. Djanira P. Kochenbborger, R. Djanira P. Kochenbo
orger com R. Jeffferson Pacheco
o, R.
Jeffferson Pacheco
o com R. Minas Gerais, R. Minaais Gerais com R. São Paulo, RR. São Paulo com
m R.
Serrgipe, R. Sergipe com R. Goiáss, R. Goiás com
m R. Alagoas, R.. Alagoas com R. Mato Grosso
o, R.
Maato Grosso com
m Av. Antônio Joosé Barlette, Av.
A Antônio Jo
osé Barlette ccom Av. Flores da
Cun
nha, Av. Flores da Cunha com R. Antônio Varggas.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07
– 08
0 ‐ 09 – 09/01 – 10 – 11 – 122 – 13 – 14 – 15
5 – 16 ‐17 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47
– 48
4 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 588 – 59 – 59/01 – 59/02 – 59/03 – 60 – 61 – 622 – 63 – 64 – 11
15.

01 + CR*
C

04

Delimitação da Área: R. Age nelo Senger com R. Pernambuco, R. Pe rnambuco com
m R.
Min
nas Gerais, R.
R Minas Geraiis com R. Jefferson Pacheco, R. Jeffers on Pacheco co
omR.
Djaanira Kochenbo
orger, R. Djaniraa Kochenborger com R. Walte
er Fetzer, R. Waalter Fetzer com
m R.
Gasstão S. Leal, R. Gastão S. Leal com R. D, R. D com R. A, R. A com R. C, R. C com Lim
mite
Urb
bano (demarca
ação do mapaa anexo) segguindo até a BR 386 (dem
marcação do mapa
m
aneexo), BR 386 co
om R. La Salle, R. La Salle com
m R. Presidente João Goulart, R. Presidente João
J
Goulart com R. Mercedes M. da Luz, R. Mercedes M. da Luz co
om R. São Pauloo, R. São Paulo com
R. Agenelo
A
Sengerr.
Número dos Quarrteirões de Trabbalho Mapeados no PNCD: 90
0 – 96 – 97 – 988 – 100 – 101 – 102
– 103
1 – 104 – 105
5 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112
2 – 113 – 114 – 116 – 117 – 118 –
119
9 – 120 – 121 – 122 – 123 – 1224 – 125 – 126.

CR**

ORIENTAL

LO
OCALIDADE
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ÁREA

SANTA TEREZINHA

LO
OCALIDADE

01

LO
OCALIDADE

ÁREA

SANTO ANTONIO

01

02

03

CANTARES

LO
OCALIDADE

ABRAN
NGÊNCIA
Delimitação da Árrea: Av. Flores dda Cunha com BR 285, BR 285
5 com Limite Urrbano (demarca
ação
do mapa anexo) até
a R. Osvaldo CCrestani, seguin
ndo conforme demarcação
d
doo mapa anexo até
a R.
R Sarandi, R. Sarandi com RR. Selbach, R. Se
elbach com Av. Flores da Cunhha.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07
– 08
0 – 09 – 10 – 11
1 – 12 – 13 – 114 – 15 – 16 – 17
1 – 18 – 19 – 20
2 – 21 – 22 – 223 – 24 – 25 – 26 –
27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46
– 47
4 – 48 – 49 – 50
5 – 51 – 52 – 553 – 54 – 55 – 56
5 – 57 – 58 – 59
5 – 60 – 61 – 662 – 63 – 64 – 65 –
66 – 67 – 68 – 69.

ABRAN
NGÊNCIA
Delimitação da Área: Av. Antôni o José Barlette
e com Av. Floress da Cunha, Av.. Flores da Cu
unha
com
m R. Alferes Rodrigo,
R
R. Alfe
feres Rodrigo com
c
Av. Pátria, Av. Pátria com
m R. Alexandre
e da
Mo
otta, R. Alexand
dre da Motta coom R. General Portinho,
P
R. General Portinho com R. Dom Pe
edro
II, R. Dom Pedro II com R. Castrro Alves, R. Castro Alves com R. Santa Teerezinha, R. Sa
anta
Terrezinha com R.
R Silveira Marttins, R. Silveira Martins com R. Buenos Airees, R. Buenos Aires
A
com
m Av. Antônio José Barlette.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 01
0 – 02 – 03 – 004 – 05 – 06 – 07 –
08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.
Delimitação da Área:
Á
Av. Antônnio José Barlette com R. Buenos Aires, R. Buuenos Aires com
m R.
San
nta Terezinha, R.
R Santa Terezinnha com R. Casttro Alves, R. Casstro Alves com R. Dom Pedro II, R.
Dom Pedro II co
om R. Gen. Poortinho, Rua Gen.
G
Portinho com R. Alexanndre da Motta
a, R.
Aleexandre da Mo
otta com limite urbano (demaarcação do mapa em anexo) seguindo até a R.
Leo
overaldo Subtil, R. Leoveraldoo Subtil segue conforme dem
marcação do m
mapa anexo até
é Av.
Anttônio José Barle
ette.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 25
2 – 26 – 27 – 228 – 29 – 34 – 35 –
36 – 37 – 38 – 39
9 – 40 – 41 – 442 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 50/01 – 50/0
02 –
50//03.
Delimitação da Área:
Á
R. Alexanndre da Mottaa com Av. Pátria, Av. Pátria ccom limite urb
bano
(deemarcação do mapa
m
em anexoo) até a R. Salvador de Souza Leal seguinndo demarcação
o do
maapa anexo até a R. Alexandre dda Motta.
Número dos Qua
arteirões de TTrabalho Mape
eados no PNCD
D: 16 – 30 – 31 – 32 – 33 – 51 – 52
– 53
5 – 54 – 55 – 56 ‐ 57 – 58 – 599 – 60 – 61 – 62
2 – 63 – 64 – 65
5 – 66 – 67 – 688 – 68/01 – 68/02 –
68//03 – 68/04 –68
8/05 – 68/06 – 68/07 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73
3 – 74 – 75 – 766 – 77.

VAGA
AS

01 + CR*
C

VAGA
AS

01 + CR*
C

01 + CR*
C

CR**

ÁREA

ABRAN
NGÊNCIA

VAGA
AS

01

Delimitação da Área: Av. Flores da Cunha com BR 285, BR 285
5 com limite urrbano (demarca
ação
do mapa anexo) até
a R. Camilo Scherer, R. Caamilo Scherer com Limite Urrbano (demarca
ação
do mapa anexo), seguindo pela Av. Flores da Cunha
C
até R. Ge
ermano B. Geneehr, R. German
no B.
Genehr com R. Va
aldomiro M. Leemos, R. Valdom
miro M. Lemoss com R. Fernanndo Moehlecke
e, R.
Ferrnando Moehle
ecke seguindo aaté R. José da Silva Amaral, R.
R José da Silvaa Amaral com
m R.
Sarrandi, R. Saran
ndi com R. Selbbach, R. Selbach
h com Av. Flores da Cunha.
Número dos Quarteirões de Traabalho Mapead
dos no PNCD: 01
0 – 02 – 03 – 004 – 05 – 06 – 07 –
08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28
2 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 3 4 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 39/1 – 39/2 – 399/3 ‐ 40 – 41 – 42
4 –
43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 ‐ 50.

CR**
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* CR
R ‐ O cadastro d
de reserva, refeerente ao emprrego descrito naa tabela 1.2 do
o Capítulo II, será composto poor todos os can
ndidatos classificados
além
m das vagas e eem conformidad
de com as regrras previstas neeste edital. Os candidatos inte
egrantes do caddastro de reserva para o Pro
ocesso
Selettivo poderão sser convocado
os, durante o período de vvalidade do ce
ertame, conforme necessidadde e conveniência da PREFEITURA
MUN
NICIPAL DE CAR
RAZINHO ‐ RS e de acordo com a classificação obtida.

CAP
PÍTULO III ‐ D
DOS REQUISIITOS BÁSICO
OS PARA A CO
ONTRATAÇÃO
O
1. Ter
T nacionalidaade brasileira ou
o portuguesa e, no caso dee nacionalidade
e portuguesa, estar amparaddo pelo estatutto de igualdade
entre
e brasileiros e p
portugueses, co
om reconhecimento do gozo d os direitos polítticos, nos termo
os do artigo 12,, § 1º, da Constituição Federal.
2. Estar
E
em pleno eexercício dos diireitos civis e po
olíticos.
3. Estar
E
em dia com
m as obrigaçõess eleitorais e, em caso de canddidato do sexo masculino,
m
também com as miilitares.
4. Possuir
P
os requiisitos exigidos para
p
o exercício
o do emprego d e sua inscrição,, conforme anexo I deste editaal.
5. Ter
T idade mínim
ma de 18 (dezoitto) anos completos na data daa contratação.
6. Ter
T aptidão físicca e mental paraa o exercício da
as atribuições doo emprego.
7. Não
N ter sofrido, no exercício dee função pública
a, penalidade inncompatível com
m a contratação
o em cargo/empprego público.
8. Não
N ter outro víínculo trabalhissta ou acadêmicco que possa coonflitar com suaa função e horário de trabalhoo na PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE
D
CARA
AZINHO ‐ RS.
9. Cumprir
C
as deteerminações destte edital, ter sid
do aprovado noo presente processo seletivo e ser considerad o apto após submeter‐se aos
exam
mes médicos exigidos para a co
ontratação.

CAPÍÍTULO IV ‐ DA
AS INSCRIÇÕEES NO CONCURSO PÚBLIICO
1. O valor da taxa dee inscrição seráá de R$ 40,00 (q
quarenta reais) para o empreggo de Agente de
e Combate às E ndemias.
o inscrever‐se o candidato deeverá indicar no
o requerimentoo de inscrição via internet, a opção da Locaalidade e área para a qual prretende
2. Ao
concorrer, conformee tabela constante no subitem
m 1.2 do Capítul o II deste Edital e da barra de opções do requuerimento de in
nscrição e apóss deverá
o valor referennte à inscrição,, em qualquer rede bancáriaa ou em outros meios que o banco
imprrimir o boleto bancário para pagamento do
dispo
onibilize até o vvencimento. O candidato
c
deverrá observar o hoorário de recebimento do meio
o a ser utilizadoo.
3. Será admitida a inscrição exclu
usivamente via internet, no eendereço eletrô
ônico http://ww
ww.inqc.org.br, solicitada no período
p
entre 10
1
horas do dia 29/02//2016 e 23 horaas e 59 minutos do dia 10/03//2016.
d Inscrição: 1)) Espaço Câmarra Cidadã, situado na
4. Paara os candidattos que não posssuem Internet, serão disponi bilizados os segguintes Postos de
Aven
nida Flores da C
Cunha, 799, Cen
ntro (Câmara de
d Vereadores),, em dias úteis, de segundas às
à quintas‐feirass das 9h às 11h
h30min e das 14h
1 às
16h3
30min, e na sexxta‐feira pela manhã,
m
no horárrio das 8h às 111h30min. 2) Telecentro Comunitário Dr. Álvaaro Rocha Varga
as, sito na Av. Pátria,
P
148, anexo a Biblioteca Pública Municipal
M
Dr. Gu
uilherme Schulttz Filho, em diaas úteis, de seg
gundas às sextaas‐feiras das 8h
h30min às 11h e das
30min às 17h.
13h3
5. O INQC não se responsabiliza por solicitação
o de inscrição via internet nãão recebida po
or motivos de ordem técnica dos computad
dores,
falhaas de comunicaação, congestio
onamento das linhas de com
municação, bem
m como outros fatores que impossibilitem
m a transferênccia de
dado
os.
6. O candidato devverá efetuar o pagamento
p
da taxa de inscriçãoo por meio de boleto
b
bancário emitido atravéés do sistema de
e inscrição.
7. O boleto bancárrio estará dispo
onível no endere
eço eletrônico hhttp://www.inq
qc.org.br e deve
erá ser impressso para o pagam
mento da taxa de
d
inscrrição após a con
nclusão do preeenchimento da ficha
f
de solicitaação de inscrição online.
7.1. O candidato po
oderá reimprimiir o boleto banccário acessandoo novamente o sistema de insccrição.
8. O boleto bancárrio poderá ser pago,
p
preferenccialmente, em qqualquer agênccia bancária, bem como nas lootéricas e outros estabelecimentos,
obed
decendo aos critérios estabelecidos nesses co
orrespondentess bancários.
9. O pagamento daa taxa de inscriçção deverá ser efetuado
e
até o dia 11/03/201
16.
9.1 O INQC, em nen
nhuma hipótesee, processará qu
ualquer registroo de pagamento
o com data posterior ao dia 111/03/2016.
10. As
A inscrições som
mente serão accatadas após a comprovação
c
dde pagamento da
d taxa de inscrição.
11. O candidato po
oderá interpor recurso referen
nte a não hom
mologação de sua
s inscrição, via
v internet, noo site www.inq
qc.org.br, link “minha
“
contaa”, no período provável de 16
6/03/2016 até 18/03/2016,
1
appós a divulgação da lista prelim
minar de inscrittos, que se dará
á na data prováável de
15/0
03/2016.
12. As
A respostas aoss pedidos solicittados no item anterior
a
serão ddivulgadas na data
d provável do
o dia 23/03/20116.
13. DO
D COMPROVA
ANTE DEFINITIV
VO DE INSCRIÇÃ
ÃO E LOCAL DE PROVA
13.1 No comprovan
nte definitivo dee inscrição consstarão as inform
mações de dia, horário,
h
local e sala de realizaçção da prova.
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13.2 O comprovantee definitivo de inscrição do ca
andidato estaráá disponível no endereço eletrrônico http://w
www.inqc.org.brr, após o acatam
mento
da in
nscrição, a partirr da data provávvel de 01/04/20
016.
13.3 O candidato deeverá, obrigato
oriamente, acesssar o referido endereço eletrrônico para verificar o seu loccal de provas, por
p meio de bu
usca
indivvidual, devendo, para tanto, infformar os dados solicitados.
13.4 São de respon
nsabilidade excllusiva do candiidato a identifi cação correta de seu local de realização daas provas e o compareciment
c
to no
horário determinado.
o complemento
o às informaçõões citadas no subitem 13.1, comunicação ppessoal dirigida ao candidato, por
13.5 O INQC poderrá enviar, como
ail, sendo de su
ua exclusiva ressponsabilidade a manutençãoo/atualização de
e seu correio eletrônico
e
correeto na solicitaçã
ão de inscrição
o, o
e‐ma
que não
n o desobrigaa do dever de observar
o
o edita
al de convocaçã o a ser publicad
do.
13.6 O comprovante definitivo de inscrição terá a informação doo local e do horário de realização da prova, o que não deso
obriga o candidato
onvocação a ser publicado.
do dever de observaar o edital de co

CAP
PÍTULO V ‐ DA
AS DISPOSIÇÕEES GERAIS SO
OBRE A INSCRIIÇÃO NO CON
NCURSO PÚBLLICO
1. Antes
A
de efetuar a inscrição, o candidato deverá
d
conheceer o edital e certificar‐se
c
de que preenchee todos os req
quisitos exigido
os. No
mom
mento da inscriição, o candidaato deverá opttar por um em
mprego na locaalidade e área. Uma vez efettivada a inscriçção e confirmaado o
respe
ectivo pagamen
nto do boleto bancário, não se
erá permitida, eem hipótese algguma, a sua alte
eração.
2. É vedada a transsferência do valor pago a título
o de taxa para tterceiros, para outros
o
concurso
os públicos ou ppara outros carggos.
3. É vedada a inscrrição condicional, a extemporâ
ânea, a via posttal, a via fax ou a via correio eletrônico.
4. Para
P efetuar a in
nscrição, é imprrescindível o nú
úmero de Cadasstro de Pessoa Física
F
(CPF) do candidato.
c
4.1 O candidato qu
ue não possuirr CPF deverá solicitá‐lo
s
nos ppostos credencciados: Banco do Brasil, Caixxa Econômica Federal,
F
Correio
os ou
Rece
eita Federal, em tempo de consseguir o registro
o e o respectivoo número antess do término do
o período de insscrições.
4.2 Terá
T
sua inscriçãão cancelada e será automaticamente excluuído do Processso Seletivo o ca
andidato que uutilizar o CPF de
e outra pessoa, sem
direitto a ressarcimeento de valores..
5. Ass informações p
prestadas no fo
ormulário de insscrição on‐line serão de inteirra responsabilid
dade do candiddato, ainda que
e feitas com o auxílio
a
de te
erceiros, dispondo o INQC do
d direito de excluir
e
do Proceesso Seletivo aquele
a
que não
o preencher o formulário de
e forma completa e
corre
eta, bem como aquele que preestar informaçõ
ões inverídicas, aainda que o fatto seja constatado posteriormeente.
6. O candidato não deverá se inscrrever em mais de
d uma localidaade e área.
o, isento ou não, que realizar mais de uma inscrição, será considerada vá
álida somente a última inscrição efetivada, sendo
7. Paara o candidato
entendida como efetivada a insccrição paga ou
u isenta. Caso haja mais de
e uma inscrição
o paga em um
m mesmo dia, será considerrada a
ma inscrição efetuada no sistem
ma do INQC.
últim
8. Occorrendo a hipó
ótese do item anterior, não haverá
h
restituiçção parcial ou integral, sob qu
ualquer circunst
stância, dos valores pagos a tíítulo
de taaxa de inscrição
o.
9. O valor referentee ao pagamento
o da taxa de insscrição não seráá devolvido em hipótese algum
ma, salvo em caaso de cancelam
mento do certame
c
daa Administração
o Pública.
por conveniência
10. No
N caso de o pagamento da taxa
t
de inscriçã
ão ser efetuadoo com cheque bancário que, porventura, veenha a ser devo
olvido, por qualquer
motivo, o INQC reseerva‐se o direito
o de tomar as medidas
m
legais ccabíveis, inclusivve a não efetiva
ação da inscriçã o.
o da taxa de insscrição deverá ser mantido em
m poder do can
ndidato e apressentado nos loccais de realização das
11. O comprovante de pagamento
provaas, caso seja solicitado.
12. O candidato qu
ue efetuar a insscrição no Proccesso Seletivo, aceita e tem ciência
c
de que, caso aprovadoo, deverá entre
egar os documeentos
comp
probatórios doss requisitos exiggidos para o em
mprego por ocassião da convocaação.
13. DOS
D PROCEDIM
MENTOS PARA SOLICITAÇÃO
S
DE
E ISENÇÃO DE TTAXA DE INSCRIÇÃO
13.1 Não haverá issenção total ou parcial do valo
or da taxa de innscrição, exceto
o para os candidatos amparaddos pelo Decretto nº 6.593, dee 02
utubro de 20088, publicado no Diário Oficial da
d União de 03 dde outubro de 2008.
de ou
13.2 Poderá solicitaar a isenção do
o pagamento da
a taxa de inscriçção no Processo
o Seletivo o candidato ampara do pelo decreto
o supracitado.
13.3 Estará isento do pagamento da taxa de insccrição o candidaato que:
o Cadastro Únicco para Program
mas Sociais do G
Governo Federaal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.13
35, de 26 de jun
nho
a) esstiver inscrito no
de 20
007; e
b) fo
or membro de faamília de baixa renda, nos term
mos do Decretoo nº 6.135, de 26
2 de junho de 2007.
13.4 O candidato que preencheer os requisitoss do dispositivvo citado no subitem
s
anterio
or e desejar issenção de paggamento da taaxa de
ocesso Seletivo
o poderá reque
erê‐la, no perííodo entre 10 horas do dia
a 29/02/2016 e 23 horas e 59 minutos do
d dia
inscrrição neste Pro
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02/0
03/2016, por m
meio de preen
nchimento de formulário eeletrônico espe
ecífico disponív
vel no link htttp://www.inqcc.org.br, deven
ndo o
cand
didato, obrigatoriamente:
a) in
nformar número
o do CPF;
b) in
nformar número
o do CEP de suaa residência;
c) in
nformar número
o de Identificaçãão Social‐NIS, atribuído pelo CCadÚnico;
d) in
nformar nome d
da mãe completto sem abreviatturas;
e) selecionar a opçãão de estar cien
nte com as norm
mas deste edita l.
13.5 O preenchimento correto doss dados no form
mulário é de ressponsabilidade exclusiva do ca
andidato. A connstatação de inconsistência ou
u falta
q
um do
os dados forneccidos pelo candiidato poderá accarretar o indeferimento da solicitação.
em qualquer
13.6 O INQC não sse responsabilizzará pelo não recebimento dda solicitação de
d isenção porr motivos de oordem técnica dos computado
ores,
namentos das linhas ou fatoress de ordem técn
nica que imposssibilitem a transsferência de dados.
falhaas de comunicaçção, congestion
13.7 Para fins de com
mprovação, o candidato
c
deverrá imprimir o coomprovante da solicitação do pedido
p
de isençção.
esponder, a quaalquer
13.8 As informaçõees prestadas naa solicitação de isenção serãoo de inteira responsabilidade do candidato, o qual pode re
mento, por crim
me contra a fé pública, o que acarreta sua eeliminação do Processo
P
Seletiv
vo, aplicando‐sse, ainda, o disposto no § único do
mom
art. 10º
1 do Decreto n° 83.936, de 06
0 de setembro
o de 1979.
13.9 O INQC consulltará o órgão geestor do CadÚn
nico, a fim de veerificar a veracidade das inforrmações presta das pelo candidato que requeerer a
o de hipossuficiiente.
isençção na condição
13.10
0 Não será conccedida isenção de pagamento de taxa de insccrição ao candid
dato que:
a) om
mitir informaçõees e/ou torná‐laas inverídicas
b) nãão observar a fo
orma e o prazo para a solicitação.
13.11 Não será aceiita solicitação de
d isenção de pa
agamento de vaalor de inscrição extemporâne
ea, via postal, viia fax ou via corrreio eletrônico.
os pedidos de isenção será divvulgada na dataa provável de 04
4/03/2016, no endereço
e
eletrôônico http://ww
ww.inqc.org.br.
13.11.1 A relação do
2 O candidato d
disporá de trêss dias úteis a pa
artir da divulgaçção da relação citada no subitem anterior paara contestar o indeferimento,, por
13.12
meio
o de e‐mail isen
ncoes@inqc.orgg.br. Após esse período, não seerão aceitos pe
edidos de revisã
ão.
13.13
3 Os candidato
os que tiverem seus pedidos de
d isenção ind eferidos, para efetivar a sua inscrição no Prrocesso Seletivo, deverão aceessar o
ende
ereço eletrônicco http://www
w.inqc.org.br e imprimir o reespectivo boletto bancário pa
ara pagamentoo da taxa de inscrição até o dia
11/0
03/2016, conforrme procedimentos descritos neste
n
edital ou eem publicaçõess posteriores.
13.14
4 O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferiido e que não efetuar o paga
amento da taxaa de inscrição na forma e no
o prazo
estab
belecidos no su
ubitem anterior estará automaticamente excluuído do Processso Seletivo.
14. DOS
D PROCEDIM
MENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMEN
NTO ESPECIAL
14.1 O candidato que necessitar de
d atendimento
o especial paraa a realização das
d provas deve
erá indicar, na ssolicitação de inscrição, os recursos
eciais necessáriios e, ainda, enviar,
e
até o dia
d 11/03/201 6, impreterivelmente, via SE
EDEX, para a CCentral de Ate
endimento do INQC
espe
(Concurso Público – EDITAL Nº 01//2016 ‐ CARAZINHO), Av. Cristtóvão Colombo
o, 1724, Conjunto 301, CEP: 900.560‐001 – Porto Alegre ‐ RS, laudo
médico (original ou cópia autentticada em carttório) emitido nos últimos 12
1 (doze) meses, contados aaté o último dia
d de inscriçãão; ou
umentação que comprove e ju
ustifique o atendimento especiial solicitado.
docu
14.2 Após o prazo informado no su
ubitem anterior, a solicitação sserá indeferida, salvo nos caso
os de força mai or e nos que fo
orem de interessse da
Administração Públiica.
14.3 O fornecimentto do laudo médico
m
(original ou cópia auteenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabilidade exclusivva do
candidato. O INQC n
não se responsaabiliza por qualq
quer tipo de exxtravio que impe
eça a chegada desses
d
documenntos.
14.4 O laudo médicco (original ou cópia
c
autentica
ada em cartórioo) terá validade
e somente para
a este Processoo Seletivo e não
o será devolvido
o,
m como não serrá fornecida cópia desse documento.
assim
14.5 A candidata q
que tiver necesssidade de am
mamentar durannte a realizaçãão das provas, além de soliciitar atendimento especial para tal
d
levar um
m acompanhantte, que ficará em sala reservadda para essa fin
nalidade e que será
s responsáveel pela guarda da
d criança.
fim, deverá
14.5..1 O INQC não
o disponibilizará acompanhante para guardda de criança no dia da pro
ova. A candidaata nessa cond
dição que não levar
acom
mpanhante não realizará a prova.
14.6 A pessoa com
m deficiência que necessitarr de tempo addicional (máxim
mo de 1 hora
a) para realizaçção das prova
as, deverá indicar a
essidade na solicitação de insscrição e encaminhar, até o dia 11/03/2016, na forma do subitem 144.1, justificativva acompanhad
da de
nece
laudo
o e parecer em
mitidos por esp
pecialista da áre
ea de sua deficiiência que atesste a necessidade de tempo addicional, conforme prevê o § 2º do
artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20
2 de dezembro
o de 1999, e su as alterações.
q
solicitaram
m atendimento especial será divulgada no endereço elettrônico http://w
www.inqc.org.b
br, na
14.7 A relação doss candidatos que
016.
ocasião da divulgaçãão da lista preliminar de inscrittos, que se daráá na data provável de 15/03/20
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14.8 O candidato poderá interp
por recurso re
eferente ao inndeferimento da
d solicitação de atendimennto especial, via
v internet, no
n site
www
w.inqc.org.br, lin
nk “minha contta”, no período
o provável de 116/03/2016 até
é 18/03/2016, após a divulgaação da lista prreliminar de insscritos,
que se
s dará na dataa provável de 15
5/03/2016.
14.8.1 As respostas aos pedidos so
olicitados no subitem anterior serão divulgadas na data prov
vável do dia 23//03/2016.
14.9 A solicitação de condições ou recursos especiais
e
será atendida, em qualquer caso
o, segundo os critérios de viabilidade
v
e de
d
razoaabilidade.
15. DAS VAGAS RESSERVADAS ÀS PESSOAS
P
COM DEFICIÊNCIA (PPCD)
15.1 Às pessoas co
om deficiência é assegurado
o o direito de inscrição no presente Proce
esso Seletivo, ppara o empreggo cujas atribu
uições
m compatíveis ccom a sua deficciência.
sejam
15.2 Das vagas desttinadas ao emprego e das qu
ue vierem a serr criadas duran
nte o prazo de validade do Proocesso Seletivo
o, 5% serão pro
ovidas
orma do Decreto n° 3.298, de 20
2 de dezembro
o de 1999, e suaas alterações, e nos termos da
a Súmula 377 doo Superior Tribu
unal de Justiça.
na fo
15.3 Caso a aplicaação do percen
ntual de que trata o subite m anterior ressulte em número fracionadoo, esse deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapassee 20% das vagass oferecidas.
m deficiência, resguardadas
r
as
a condições eespeciais previsstas na legislaçção própria, paarticipará do Processo Seletivvo em
15.4 A pessoa com
os, no que se rrefere às provass aplicadas, ao conteúdo das m
mesmas, à avaliação e aos crittérios
igualldade de condiçções com os deemais candidato
de ap
provação, ao ho
orário e local dee aplicação da prova
p
e à nota m
mínima exigida para todos os demais
d
candidaatos.
15.5 Para concorrerr a uma dessas vagas,
v
o candidato deverá:
o ato da inscriçãão, declarar‐se pessoa
p
com defficiência;
a) no
b) en
ncaminhar laud
do médico (origginal ou cópia autenticada em
m cartório), em
mitido nos últim
mos 12 (doze) meses, contad
dos até o últim
mo dia
de in
nscrição, atestaando a espéciee e o grau ou nível da deficciência, com expressa
e
referência ao códigoo correspondente da Classificação
Interrnacional de Do
oenças (CID‐ 10)), bem como à provável
p
causa da deficiência;
c) en
ncaminhar requ
uerimento, sollicitando vaga especial, consstando o tipo de deficiência
a e a necessiddade de prova
a especial, se for o
caso. Caso o cand
didato não enccaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo d eterminado, nã
ão será consideerado
o deficiente aptto para concorrrer às vagas resservadas, mesm
mo que tenha assinalado
a
tal opção no ato daa inscrição.
como
d) A pessoa com deeficiência deverá enviar o laudo médico (oriiginal ou cópia autenticada em cartório) e o requerimento
o via SEDEX, po
ostado
imprreterivelmente até o dia 11/03
3/2016, para a Central de Ate ndimento do IN
NQC (Concurso
o Público – EDITTAL Nº 01/2016
6 ‐ CARAZINHO
O), Av.
Cristóvão Colombo,, 1724, Conjuntto 301, CEP: 90..560‐001, Portoo Alegre – RS, de
esde que cumprida a formaliddade de inscriçã
ão nos prazos citados
e edital.
neste
15.6 O fornecimentto do laudo médico (original ou cópia auteenticada em caartório) e do re
equerimento é de responsab
bilidade exclusivva do
candidato. O INQC n
não se responsaabiliza por qualq
quer tipo de exxtravio que impe
eça a chegada desses
d
documenntos.
15.7 A pessoa com deficiência po
oderá requerer, na forma do iitem 14 deste edital,
e
atendim
mento especial, no ato da insccrição, para o dia
d de
realizzação das provaas, indicando as condições de que necessita para a realização dessas, confforme previsto no artigo 40, § 1º e 2º, do Deecreto
nº 3.298/99 e suas aalterações.
ente para este Processo Selettivo, não será devolvido
d
e não
o será
15.8 O laudo médicco (original ou cópia autenticcada em cartór io) valerá some
ecida cópia desse documento.
forne
15.9 A relação dos candidatos qu
ue solicitaram, na inscrição, cconcorrer na co
ondição de pesssoa com deficciência será divvulgada na inteernet,
no endereço
e
eletrô
ônico http://ww
ww.inqc.org.br, na ocasião daa divulgação daa lista preliminar de inscritos,, que se dará na data provávvel de
15/0
03/2016.
15.10
0 O candidato poderá interp
por recurso refe
erente ao indeeferimento da solicitação de reserva de vaggas às pessoas com deficiênccia, via
interrnet, no site ww
ww.inqc.org.br, link “minha conta”, no períod o provável de 16/03/2016
1
até
é 18/03/2016, aapós a divulgaçção da lista preliminar
de in
nscritos, que se dará na data provável de 15/0
03/2016.
15.11 As respostas aaos pedidos solicitados no sub
bitem anterior sserão divulgadaas na data provável do dia 23//03/2016.
2 A inobservân
ncia do dispossto no item 15
5 acarretará a perda do dire
eito ao pleito das vagas reseervadas em tal condição e o não
15.12
atendimento às con
ndições especiais necessárias.
D PERÍCIA MÉDICA
16. DA
16.1 Os candidatos que se declaraarem como pessoa com deficiêência, se não eliminados no Processo Seletivo
vo, serão convoccados, na ocasião da
contratação, para sse submeter à perícia
p
médica,, a ser realizad a na mesma ciidade em que optou por real izar a prova, promovida pela Junta
b responsabilid
dade da PREFEITURA MUNICIIPAL DE CARAZZINHO ‐ RS, que verificará suaa qualificação como deficiente ou
Médica Pericial sob
não, bem como a incompatibilidade entre as atribuições do eemprego e a deficiência apresentada, nos teermos do artiggo 43 do Decreeto nº
8/99 e suas alteerações.
3.298
16.2 Os candidatoss deverão comparecer à períccia médica, muunidos de docu
umento de ide
entidade origin al e de laudo médico (origin
nal ou
e
nos últimos 12 (doze)) meses que antecedem
a
a pe
erícia médica, que ateste a espécie
e
e o graau ou
cópiaa autenticada eem cartório), emitido
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nível de deficiênciaa, com expresssa referência ao código corrrespondente da
d Classificação
o Internacionaal de Doenças (CID‐10), confforme
especificado no Deccreto nº 3.298//99 e suas altera
ações, bem com
mo à provável caausa da deficiên
ncia.
16.3 O laudo méd
dico (original ou cópia aute
enticada) será retido pela PREFEITURA
P
MUNICIPAL
M
DE CCARAZINHO ‐ RS por ocasiãão da
realizzação da perícia médica e nãão será devolvido em hipótesee alguma.
16.4 Perderá o direito de concorreer à vaga reservvada à pessoa ccom deficiênciaa o candidato que,
q
por ocasiãoo da perícia médica de que trrata o
ntar laudo médico (original ouu cópia autenticada em cartório) ou que aprresentar laudo que não tenhaa sido
item 16 deste editaal, não apresen
os 12 (doze) meses,
m
bem com
mo que não foor qualificado na
n perícia médica como pessooa com deficiê
ência ou, aindaa, que
emitido nos último
c
àp
perícia.
não comparecer
16.4.1 A pessoa co
om deficiência reprovada na perícia médicca por não ter sido considerado deficiente,, caso seja aprovada no Pro
ocesso
Selettivo, figurará naa lista de classifiicação geral do emprego por loocalidade e áreaa.
16.5 A compatibilid
dade entre as atribuições do emprego e a deficiência ap
presentada pelo
o candidato seerá avaliada du
urante o períod
do de
expe
eriência, na form
ma estabelecidaa no § 2º do artigo 43 do Decreeto nº 3.298/19
999 e suas alterrações.
16.6 A pessoa com
m deficiência reeprovada na pe
erícia médica nno decorrer do
o período de experiência em virtude de inccompatibilidadee da
c
será demiitida.
deficciência com as aatribuições do cargo
16.7 Os candidatos que se declararram como pessoa com deficiênncia no ato da inscrição,
i
se não eliminados noo Processo Sele
etivo, terão seuss
mbém na lista d e classificação geral
g
do emprego por localidadde e área.
nomes publicados eem lista à parte e figurarão tam

CAPÍÍTULO VI ‐ DA
AS FASES DO PROCESSO
P
SELLETIVO
6. As
A fases do Proccesso Seletivo e seu caráter esttão descritos coonforme os quaadros a seguir:
N
FUNDAM
MENTAL: AGENTTE DE COMBAT
TE ÀS ENDEMIA
AS
6.1 NÍVEL
PROVA

CARÁTER

Nº DE
QUESTÕEES

VALOR
R DA
QUEST
TÃO

PONT
TUAÇÃO
MÍNIM
MA PARA
APRO
OVAÇÃO

PONTUA
AÇÃO MÁXIMA
A

Língua Portugu
uesa

Elliminatório e
Classificatório

10

1,00
0

2,00
2

10,00

Conhecimentos
Específicoss

Eliminatório e
C
Classificatório

30

3,00
0

48,00
4

90,00

Pontuação To
otal

‐

40

‐

50,00

100,00

CAPÍÍTULO VII ‐ DA
A PROVA OBJEETIVA
1. A prova objetiva será realizada na
n cidade de Ca
arazinho ‐ RS, coonsiderando o horário de Brassília, terá a duraação de 3 (três) horas e será
ovável de 17/04
4/2016, no turn
no da tarde.
aplicada na data pro
1.1 A data da prova é sujeita a alteeração.
2. O conteúdo proggramático e a bibliografia
b
sugerida da provaa objetiva referente às áreas de
d conhecimennto está dispostto no anexo II deste
editaal.
3. Ao
o candidato só será permitida a participação na prova, na reespectiva data,, horário e local divulgados noo endereço elettrônico
http:://www.inqc.orrg.br, e no comp
provante definittivo de inscriçãoo que será disponibilizado em 01/04/2016.
4. Se
erá vedada a reaalização da provva fora do local designado.
5. Oss locais e os ho
orários de realizzação das prova
as objetivas serrão divulgados na internet, no
o endereço elettrônico http://w
www.inqc.org.b
br,
confo
orme disposto Capítulo IV, item
m 13.
6. A prova objetivaa será aplicadaa para todos os
o empregos, ccomposta de questões
q
de múltipla
m
escolhaa, com 5 (cincco) alternativas para
nica resposta e pontuação total
t
variando entre o mínim
mo de 0 (zero) e o máximoo de 100 (cem
m) pontos; confforme
escolha de uma ún
osto no quadro do Capítulo VI, subitem 6.1.
dispo
7. Ass questões serãão específicas para os empre
egos em questtão, em grau de
d dificuldade compatível
c
com
m o nível de escolaridade
e
mínimo
exigido e com o con
nteúdo program
mático expresso
o no anexo II, e dde acordo com as especificaçõ
ões do Capítulo VI.
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CAP
PÍTULO VIII ‐ D
DOS CRITÉRIO
OS DE AVALIAÇ
ÇÃO DA PROV
VA OBJETIVA
1. Ass prova objetivaa será corrigida por meio de
e processamentto eletrônico, a partir das ma
arcações feitass pelos candida
atos no cartão‐‐
respo
osta.
2. A nota de cada caandidato na pro
ova objetiva serrá obtida pela m
multiplicação daa quantidade de
e questões acerrtadas pelo can
ndidato, conform
me o
gabarito oficial defin
nitivo, pelo peso de cada questão, conforme Capítulo VI.
3. Se
erá considerado
o habilitado o caandidato que obtiver
o
nota iguual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prrova e obtiver a pontuação míínima
em cada
c
disciplina, conforme Capíítulo VI.
4. O candidato não habilitado de acordo
a
com item
m anterior será automaticame
ente considerado desclassificaddo, para todos os
o efeitos, e não
terá classificação algguma no Processso Seletivo.

CAP
PÍTULO IX ‐ DO
OS CRITÉRIOS DE DESEMPA
ATE
1. Em
m caso de empaate terá preferêência o candidatto que, na seguuinte ordem:
a) tivver idade igual o
ou superior a seessenta anos, até o último dia de inscrição ne
este Processo Se
eletivo, conform
me o § único do
o artigo 27 do
Estattuto do Idoso;
b) ob
btiver a maior n
nota na prova de Conhecimentto Específicos;
c) ob
btiver a maior n
nota na prova de Língua Portugguesa.
2. Pe
ersistindo o emp
pate entre os caandidatos, depois de aplicadoos todos os crité
érios acima, o desempate se daará através de sorteio.
2.1 O sorteio de quee trata o item acima,
a
será realizado ordenanddo‐se as inscrições dos candidatos empatadoos, de acordo co
om o seu númeero de
inscrrição, de forma crescente ou decrescente,
d
conforme o resulttado do primeiro prêmio da exxtração da Loteeria Federal do dia imediatameente
anterior ao da apliccação da Prova Objetiva, confo
orme os seguinttes critérios:
ar, a ordem será
rá a crescente;
a) se a soma dos alggarismos do número sorteado no primeiro prrêmio da Loteria Federal for pa
b) se
e a soma dos alggarismos da Lotteria Federal fo
or ímpar, a ordeem será decresccente.

CAP
PÍTULO X ‐ DA
A CLASSIFICAÇÃ
ÃO E NOTA FIINAL NO PRO
OCESSO SELETIVO
1. A nota final no Prrocesso Seletivo
o será a nota ob
btida na prova oobjetiva.
erá considerado
o aprovado o caandidato que obtiver a pontuaação mínima naas provas de caráter eliminatóório e também a pontuação mínima
2. Se
total, conforme quaadro do Capítulo
o VI, subitem 6..1.
3. Oss candidatos haabilitados e claassificados, em conformidadee com os critérrios estabelecid
dos neste editaal, serão orden
nados por localidade
e áre
ea de acordo co
om os valores decrescentes da nota final e co nforme com oss critérios de desempate estabeelecidos no Cap
pítulo IX.

CAP
PÍTULO XI ‐ DO
OS RECURSOSS DA PROVA OBJETIVA
O
E DO
OS RESULTADO
OS PRELIMINARES
1. O prazo para inteerposição de reccurso será de 3 dias úteis, conttados a partir da data seguinte
e à da divulgaçãão do gabarito preliminar
p
e tam
mbém
esultado Prelim
minar da prova objetiva.
o
do Re
2. O gabarito prelim
minar da prova objetiva
o
será divvulgado no enddereço eletrônicco http://www.inqc.org.br na ddata provável de
d 18/04/2016..
Será admitido recurrso contra:
Preliminar da prrova objetiva e
a) Gaabarito Oficial P
b) Re
esultado Preliminar da prova objetiva.
o
3. O recurso deverrá ser formalizaado e devidam
mente fundameentado, median
nte sistema de interposição dde recursos que
e estará dispon
nível no
ereço eletrônico
o www.inqc.org.br link “minha conta”.
ende
4. O candidato deveerá ser claro, consistente e obje
etivo em seu plleito. Recurso in
nconsistente ou
u intempestivo sserá liminarmente indeferido.
5. Ad
dmitir‐se‐á um ú
único recurso por
p candidato por questão.
6. Nãão serão aceito
os recursos inteerpostos fora do
o prazo indicaddo no item 1; via fax, telegram
ma, correio elet rônico ou outro
o meio que não
o seja o
estab
belecido no item
m 3.
7. A interposição do
os recursos não
o obsta o regular andamento d o cronograma do
d Processo Seletivo.
e o exame dos recursos resulttar em anulação de questão dda prova, a pon
ntuação correspondente a esssa questão será atribuída a to
odos os
8. Se
cand
didatos, independentemente de
d terem recorrido. Se houverr alteração, porr força de impu
ugnações, de gaabarito oficial preliminar
p
de qualquer
quesstão da prova, eessa alteração valerá
v
para todo
os os candidatoss, independenttemente de tere
em recorrido.
9. Caaso haja proced
dência de recurrso interposto dentro
d
das espeecificações isso
o poderá, eventualmente, alterrar a classificaçção inicial obtid
da
pelo candidato parra uma classificcação superior ou inferior ou,, ainda, poderáá acarretar a desclassificação do candidato que não obtivver nota
mínima exigida paraa aprovação.
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10. Todos os reccursos serão julgados e as
a justificativaas das alteraçções de gaba
arito serão diivulgadas no endereço eleetrônico
http:://www.inqc.orrg.br, quando da divulgação do gabarito ooficial definitivvo/resultado de
efinitivo, não ssendo possível o conhecimeento do
resulltado via telefon
ne, fax ou correeio eletrônico e não sendo envviado, individualmente, a qualq
quer recorrentee, o teor dessass decisões.
11. Não
N serão encam
minhadas respo
ostas individuaiis aos candidatoos.
12. Serão
S
conhecido
os, mas indeferridos, os recurso
os inconsistentees, sem fundam
mentação ou que expressem m
mero inconformismo do candid
dato.
13. Em
E nenhuma hipótese serão acceitos pedidos de revisão de reecursos, recursso de recurso e//ou recurso de ggabarito oficial definitivo.
14. A banca examin
nadora tem po
or responsabilidade as análisees e julgamenttos de todos os
o recursos e cconstitui última
a instância paraa esses,
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão rrecursos adicion
nais.

CAPÍÍTULO XII – DO
O CURSO DE FORMAÇÃO
F
1. Oss candidatos co
onvocados para admissão pela Prefeitura Munnicipal de Carazzinho, deverão realizar o Cursoo Introdutório de
d Agente de Combate
às En
ndemias, com caarga horária míínima de 40 (qu
uarenta) horas, qque é de responsabilidade da Prefeitura Mun icipal.
2. A aprovação
a
no C
Curso de Formaçção, de caráter eliminatório, deependerá de ap
proveitamento igual
i
a 100% (ceem por cento) na
n frequência.
3. De
e acordo com ssuas necessidades, a Prefeitura poderá convvocar, posteriormente, para realizarem o Cuurso de Formaçção, outros can
ndidatos
classificados nas Prrovas Objetivas, dentro do pra
azo de validadee do Processo Seletivo, obserrvando rigorosaamente a ordem
m de classificaçção nas
Provaas Objetivas.
4. A homologação d
dos resultados dos candidatos aprovados no Curso Introdutório de Agente de Combate ààs Endemias se dará após a conclusão
m
do mesmo.

CAP
PÍTULO XIII ‐ D
DA ADMISSÃO
O
1. A admissão doss candidatos obedecerá,
o
rigorosamente, à ordem de classificação
c
do
os candidatos habilitados na
a localidade e área,
ervadas as neceessidades da PR
REFEITURA MUNICIPAL DE CAR
RAZINHO ‐ RS.
obse
2. Os candidatos sserão submetid
dos a exames médicos que avaliarão sua capacidade para
p
o desemppenho das tare
efas pertinentees ao
emprego a que concorrem.
O exames médicos são de carááter eliminatório para efeito dde admissão.
2.1 Os
3. Caaso o candidato solicite demisssão depois de ad
dmitido, será exxcluído da listaggem de aprovad
dos no Processoo Seletivo.
4. O candidato aprrovado no Proccesso Seletivo e convocado ppara a contrataação terá o co
ontrato de trabbalho regido pe
elo regime vigeente à
épocca da contrataçãão, submetendo‐se à jornada de trabalho esppecificada no Capítulo II.
5. Po
or ocasião daa convocação que antecede
e a contrataçãão, os candidaatos classificad
dos deverão aapresentar documentos origginais,
acom
mpanhados de uma cópia quee comprove os requisitos parra provimento e que deram condições de innscrição, estabe
elecidos no preesente
editaal.
6. A convocação dee que trata o iteem anterior serrá realizada pelaa PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS. O candidatto convocado deverá
REFEITURA MU
UNICIPAL DE CA
ARAZINHO ‐ RSS no local, datta e horário de
eterminados. O
Os candidatos convocados para a
apresentar‐se a PR
ho e Previdênccia Social; Certiidão de Nascim
mento ou, se caasado,
admissão deverão apresentar os seguintes documentos: Carteeira de Trabalh
mprovante de votação
v
na última eleição; Ceertificado de Reservista ou Disp
pensa
Certidão de Casameento; Título de Eleitor acompanhado do com
de In
ncorporação, paara candidatos do sexo masculino; Cédula dee Identidade – RG ou RNE; 3 (três) fotos 3 x 4 recentes, Insscrição no PIS/P
PASEP
ou declaração de fiirma anterior, informando
i
não haver feito o cadastro; Cad
dastro de Pesso
oa Física – CPF;; Comprovação de escolaridad
de, de
acord
do com os req
quisitos para o emprego desccrito no anexo I; Certidão de Nascimento do
os filhos solteiro
ros menores de
e 18 anos; Cartãão de
Vacin
nação dos filho
os menores de 14
1 anos; Termo
o de Guarda e CCertidão de Naascimento do filho menor quee estiver sob tu
utela e Comprovante
de re
esidência da daata da publicaação do presente Edital.
7. Nãão serão aceitoss protocolos ou
u cópias não autenticados dos documentos re
elacionados no item anterior.
8. A inexatidão das afirmativas e/o
ou irregularidad
des dos docum
mentos apresenttados, mesmo que
q verificadass a qualquer tem
mpo, em especcial na
d inscrição e a desqualificaçãão do candidatto, com todas aas suas decorrê
ências, sem preejuízo
ocasião da contrataação, acarretarãão a nulidade da
m
de ordeem administrativa, civil e crimin
nal.
de medidas
9. Na hipótese de o candidato não
n ter interessse em ser conttratado para a vaga existente
e ou que vier a surgir, refere
ente ao empreggo na
á requerer, apennas uma vez, se
er alocado no fin
nal na listagem de classificação
o.
localidade e área paara a qual se insscreveu, poderá

CAP
PÍTULO XIV ‐ D
DAS DISPOSIÇ
ÇÕES FINAIS
1. A inscrição do caandidato impliccará a aceitação
o das normas ppara o Processo
o Seletivo contidas nos comunnicados, neste edital
e
e em outtros a
m publicados.
serem
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2. Ne
enhum candidaato poderá aleggar o desconhe
ecimento do preesente edital, ou
o de qualquerr outra norma e comunicado posterior divullgado,
vincu
ulados ao Proceesso Seletivo.
3. É de
d inteira respo
onsabilidade do
o candidato aco
ompanhar todoos os atos, editaais e comunicad
dos referentes a este Processo
o Seletivo que sejam
s
publiicados no Muraal da Prefeitura ou divulgados na
n internet, no endereço eletrrônico http://ww
ww.inqc.org.br.r.
4. O candidato poderá obter infformações referentes ao Proccesso Seletivo, por meio do seguinte teleffone: (51) 304
41‐2357. Por e‐mail
e
ndimento@inqcc.org.br) ou viaa internet, no endereço
e
eletrôônico http://ww
ww.inqc.org.br,, ressalvado o disposto no ite
em 5 do Capítulo XIV
(aten
deste
e edital.
5. Nãão serão dadass, por telefone, informações a respeito de ddatas, locais e horários
h
de rea
alização das proovas. O candidato deverá obsservar
rigorrosamente os ed
ditais e os comu
unicados a sere
em divulgados nna forma dos ite
em 13 do Capítulo IV e item 3 do Capítulo XIV
V edital.
6. A aprovação no Processo Seeletivo na classificação corrrespondente ao
a cadastro de reserva gerra, para o ca
andidato, apen
nas a
ectativa de direito à contratação. Durante o período de valiidade do certame, a PREFEITU
URA MUNICIPA
AL DE CARAZINH
HO ‐ RS reservaa‐se o
expe
direitto de proceder às admissõess em número que atenda aoo interesse e às
à necessidade
es do serviço, de acordo com
m a disponibilidade
orçam
mentária e com
m o número dee vagas existenttes.
7. Te
endo em vista q
que este Proceesso Seletivo se
e destina ao p reenchimento de vagas e à formação
f
de caadastro de rese
erva e que as vagas
que vierem
v
a surgiir no prazo dee validade do certame serãoo preenchidas de acordo com
m os interessees e necessidad
des da PREFEITTURA
MUN
NICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS, serão classificados para caada emprego de localidade e área os canndidatos habilitados e aprovvados
confo
orme Capítulo X
X, de acordo co
om os critérios deste edital, esstando os demaais candidatos desclassificados,
s, para todos os efeitos.
8. Se
erão considerad
dos documentoss de identidade
e: carteiras expeedidas pelos Co
omandos Milita
ares, pelas Secre
retarias de Segu
urança Pública, pelos
Instittutos de Identtificação e peelos Corpos de
e Bombeiros M
Militares; cédu
ulas de identid
dade expedidaas pelos órgão
os fiscalizadorees de
exerccício profissionaal (ordens, conselhos etc.); pa
assaporte brasil eiro; certificado
o de reservista;; carteiras funccionais expedida
as por órgão pú
úblico
que, por lei federal,, valham como identidade;
i
cartteira de trabalhho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com fo
oto).
N serão aceittos como documentos de identidade: certid ões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, caarteiras de motorista (modelo
o sem
8.1 Não
foto)), carteiras de estudante, carteeiras funcionais sem valor de iddentidade, nem
m documentos ilegíveis, não ideentificáveis e/ou danificados.
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentoss citados no subitem
s
15.7, ainda que auutenticados, ou quaisquer outros
o
umentos.
docu
9. Po
or ocasião da reealização das prrovas, o candid
dato que não appresentar documento de identidade original,, na forma defin
nida no item 8 deste
editaal, não poderá ffazer as provas e será automaticamente eliminnado do Processso Seletivo.
10. Caso
C
o candidatto esteja imposssibilitado de apresentar, no ddia de realizaçãão das provas, documento
d
de identidade origginal, por motivo de
perda, roubo ou fu
urto, deverá serr apresentado documento quue ateste o registro da ocorrência em órgão policial, exped
dido há, no mááximo,
30 (ttrinta) dias, ocaasião em que será
s
submetido
o à identificaçãão especial, compreendendo coleta de dadoos e de assinatturas em formulário
próprio.
m, ao candidato cujo documen
nto de identifica
ação apresente dúvidas relativvas à fisionomiaa ou à
11. A identificação eespecial será exxigida, também
assin
natura do portaador. Os docum
mentos apresenttados deverão estar em perfe
eitas condições, de forma a peermitir a identifficação do cand
didato
com clareza.
N serão aplicaadas provas em
m local, data ou horário diferenntes dos predete
erminados em edital ou em coomunicado.
12. Não
13. Não
N será admitido ingresso de candidato no lo
ocal de realizaçção das provas após
a
o horário fixado para seuu início.
14. O candidato devverá compareceer ao local desiggnado para a prrova com anteccedência mínima de 1 (uma) hoora, munido de
e:
a) orriginal de um do
os documentos de identidade relacionados noo item 8;
b) caaneta esferográffica de tinta preeta ou azul.
c) O comprovante d
definitivo de insscrição não terá
á validade comoo documento de
e identidade.
N serão perm
mitidos, durantee a realização da
d prova, a com
municação entre
e candidatos ou
u o uso de relóógios, máquina
as calculadorass e/ou
15. Não
similares, livros, ano
otações, réguass de cálculo, imp
pressos ou qua lquer outro material de consulta.
16. Será
S
eliminado do Processo Seeletivo o candid
dato que, dura nte a realização das provas, for
f surpreendiddo portando aparelhos eletrô
ônicos
como
o bip, telefonee celular, tableets, ipod®, walkman, pendrivve, agenda ele
etrônica, mp3 player ou sim
milar, notebook,, palmtop, recceptor
ou trransmissor de dados, gravador, máquina de calcular, má quina fotográfica, controle de alarme de ccarro, óculos esscuros ou quaisquer
acesssórios de chapeelaria, tais como
o chapéu, boné
é, gorro etc.
17. Os
O equipamenttos e/ou objettos descritos no
n item anteriior serão armazenados em envelope plásttico fornecido pelo INQC anttes do
início
o da prova.
18. Todos
T
os equipaamentos eletrôn
nicos que forem
m acondicionaddos no envelope
e plástico deverrão estar desligaados.
19. O INQC não ficaará responsável pela guarda de
d quaisquer eqquipamentos e/ou
e
objetos supracitados nem
m dos envelope
es plásticos.
19.1 A abertura do envelope plástiico só será perm
mitida fora do aambiente de pro
ova.
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20. O INQC não se responsabilizaará por perdas ou extravios d e equipamento
os e/ou objetoss ocorridos durrante a realizaçção das provas,, nem
por danos
d
neles cau
usados.
21. O INQC recomeenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citado
os no item 16, no
n dia de realizzação das prova
as.
22. Não
N será permittida a entrada de
d candidatos no
n ambiente dee provas portan
ndo armas. O ca
andidato que eestiver armado será encaminhado à
Coorrdenação.
23. No
N dia de realizzação das provaas, o INQC pode
erá submeter oos candidatos ao
o sistema de de
etecção de mettais. Não haverá
á segunda cham
mada,
seja qual for o motivvo alegado para justificar o atraso ou a ausênncia do candidaato.
N dia da realização da provva, na hipótese de o candiddato não constar nas listagen
ns oficiais relattivas aos locaiss de prova, o INQC
24. No
proce
ederá à inclusãão do referido candidato, porr meio de preeenchimento de
e formulário específico, diantee da apresenta
ação de documentos
pesso
oais e do comp
provante de paggamento.
25. A inclusão de qu
ue trata o item anterior será re
ealizada de form
ma condicional e será confirma
ada pelo INQC, com o intuito de
d verificar a
pertinência da referrida inclusão.
C
a im
mprocedência daa inscrição de que trata o i tem 25, a me
esma será auto
omaticamente cancelada sem
m direito a
26. Constatada
reclaamação, indepeendentemente de
d qualquer forrmalidade, conssiderados nuloss todos os atos dela
d decorrentees.
27. O candidato deeverá assinalar as respostas da
as questões obbjetivas no carttão‐resposta, preenchendo oss alvéolos com caneta esferoggráfica
de tinta
t
preta ou
u azul. O preeenchimento do
o cartão‐respoosta, único documento válido para a corrreção da provva, será de in
nteira
respo
onsabilidade do
o candidato, qu
ue deverá proce
eder em conforrmidade com ass instruções esp
pecíficas contiddas na capa do caderno de pro
ovas e
no caartão‐resposta.
28. O candidato é reesponsável pelaa conferência de seus dados p essoais presenttes no cartão‐re
esposta, em esppecial seu nome, seu número de
inscrrição e o númerro de seu docum
mento de identidade.
29. Não
N será permitido que as maarcações no carrtão‐resposta seejam feitas porr outras pessoas, salvo em casso de candidato
o a quem tenhaa sido
deferido atendimen
nto especial paara realização das provas. Neesse caso, se necessário,
n
o candidato será acompanhado por fiscal do INQC
devid
damente treinaado, para o qual deverá ditar suas marcações..
30. Em
E hipótese algguma haverá substituição do ca
artão‐resposta por erro do can
ndidato.
31. Os
O prejuízos advvindos de marcaações feitas inco
orretamente noo cartão‐resposta serão de inte
eira responsabillidade do candidato.
32. Não
N serão comp
putadas questõ
ões não respon
ndidas, nem quuestões que con
ntenham mais de uma respossta (mesmo que uma delas esteja
corre
eta), emendas o
ou rasuras, aind
da que legíveis.
33. O candidato devverá permaneceer obrigatoriam
mente no local dde realização daas provas por, no mínimo, umaa hora após o in
nício das provas.
34. O candidato som
mente poderá retirar‐se do lo
ocal de realizaçãão das provas levando o cade
erno de provas,, no decurso do
os últimos sesseenta
minu
utos anteriores ao horário deteerminado para o término das pprovas.
35. A inobservânciaa dos item 33 acarretará
a
a nã
ão correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato no Processo
Selettivo.
36. Ao
A terminar a p
prova antes de decorridas trêss horas de seu início, o candid
dato entregará ao fiscal o cartã
tão‐resposta e o caderno de provas
p
cedid
dos para a execcução da prova. O candidato qu
ue se retirar doo ambiente de provas
p
não pode
erá retornar em
m hipótese alguma.
37. Será
S
terminanteemente vedado
o ao candidato copiar
c
seus assi nalamentos feitos no cartão‐resposta da provva objetiva.
38. Não
N será permittida a consulta a nenhum tipo de material, coomo livros, aposstilas, anotaçõe
es, códigos ou qqualquer outra fonte
f
de dados.
40. Terá
T suas provass anuladas e será automaticam
mente eliminadoo do Processo Seletivo
S
o candidato que, duraante a sua realizzação:
a) nãão apresentar o documento dee identidade exigido no item 8 deste capítulo;
b) nãão comparecer à prova, seja qual for o motivo
o alegado;
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para
p a execuçãoo das provas;
d) utilizar‐se de livro
os, máquinas de
d calcular ou equipamento
e
siimilar, dicionáriio, notas ou impressos que nãão forem expre
essamente
mitidos ou que sse comunicar co
om outro candidato;
perm
e) for surpreendido
o portando aparrelhos eletrôniccos, tais como oos listados no item 16 deste capítulo;
f) faltar com o devido respeito parra com qualque
er membro da eequipe de apliccação das prova
as, com as autooridades presen
ntes ou com os
demais candidatos;
e inscrição ou em
e qualquer ouutro meio, que não
n os permitid
dos;
g) fizzer anotação dee informações relativas às suass respostas no ccomprovante de
h) nãão entregar o m
material das pro
ovas ao término
o do tempo desttinado para a sua realização;
i) afaastar‐se da sala,, a qualquer tem
mpo, sem o aco
ompanhamentoo de fiscal;
j) ausentar‐se da sala, a qualquer tempo,
t
portand
do o cartão‐respposta ou o cade
erno de provas;;
escumprir as insstruções contid
das no caderno de provas ou n o cartão‐respossta;
k) de
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem
o
dos trab
balhos, incorrenndo em comporrtamento indev
vido;
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m) utilizar ou tentaar utilizar meio
os fraudulentoss ou ilegais pa ra obter aprovvação própria ou
o de terceiross, em qualquerr etapa do Pro
ocesso
Selettivo;
n) nãão permitir a co
oleta de sua asssinatura;
o) fo
or surpreendido
o portando anottações em papé
éis, que não os permitidos;
p) fo
or surpreendido
o portando quallquer tipo de arrma durante a rrealização das provas
p
e/ou neg
gar‐se a entregáá‐la à Coordena
ação;
q) nãão permitir ser ssubmetido ao detector
d
de mettais.
41. No
N dia de realizzação da provaa, não serão fornecidas, por qqualquer membro da equipe de aplicação ee/ou pelas auto
oridades presentes,
inforrmações referen
ntes ao seu conteúdo e/ou aoss critérios de avvaliação e de claassificação.
42. Se,
S a qualquer ttempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visu
ual, grafológico ou por investiggação policial, ter o candidato
o se
utilizzado de processso ilícito, suas provas
p
serão anuladas e ele serrá automaticam
mente eliminado
o do Processo SSeletivo.
43. O descumprimeento de quaisqu
uer das instruções supracitadass implicará a eliminação do can
ndidato, constittuindo tentativa
a de fraude.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do
o tempo previssto para a aplicaação das provas em razão do afastamento de candidato da sala
de provas.
44. O prazo de valiidade do Proceesso Seletivo essgotar‐se‐á apóós 1 (um) ano, contados a partir da data dee publicação da homologação do
resulltado final, podendo ser prorro
ogado, uma única vez, por iguaal período.
45. O resultado finaal do Processo Seletivo
S
será ho
omologado pella PREFEITURA MUNICIPAL DE
E CARAZINHO ‐ RS, publicado no Jornal Cidad
des e
no Jo
ornal Visão Caraazinhense e divvulgado no end
dereço eletrônicco http://www.inqc.org.br e www.carazinho.
w
rs.gov.br.
46. O candidato deeverá manter atualizados
a
seu
u endereço e ttelefone perantte o INQC, enq
quanto estiver participando do
d Processo Seletivo,
e perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS, se aaprovado no Prrocesso Seletivo
o e enquanto eeste estiver de
entro do prazo de
validade. São de exxclusiva responssabilidade do ca
andidato os preejuízos advindoss da não atualizzação de seu enndereço.
47. A PREFEITURA M
MUNICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS
R e o INQC nãoo se responsabiilizam por eventtuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) en
ndereço não atu
ualizado;
b) en
ndereço de difíccil acesso;
c) co
orrespondência devolvida pela ECT por razões diversas de forrnecimento e/o
ou endereço errrado do candidaato;
d) co
orrespondência recebida por teerceiros.
48. A PREFEITURA M
MUNICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS
R e o INQC nãão arcarão com quaisquer despesas de desloocamento de ca
andidatos para a
realizzação da provaa e/ou mudançaa de candidato para a investiduura no emprego
o.
49. A PREFEITURA M
MUNICIPAL DE CARAZINHO ‐ RS
R e o INQC nãão se responsab
bilizam por quaisquer cursos, textos, apostila
as e outras
publiicações referen
ntes a este Proccesso Seletivo no
n que tange aoo conteúdo proggramático.
50. Os
O casos omisso
os serão resolvid
dos pelo INQC juntamente
j
com
m a PREFEITURA MUNICIPAL DE
D CARAZINHO
O ‐ RS.
51. As
A alterações dee legislação com
m entrada em vigor
v
antes da ddata de publicaçção deste edital, ainda que nãoo mencionadass no conteúdo
programático constante do anexo II, serão objeto
o de análise porr parte da Comissão Executiva do presente Prrocesso Seletivo
o, no sentido dee
buições do emprego.
verificar se houve reeflexo nas atrib
e
em viggor antes da daata de publicaçção deste edita
al serão objetoo de avaliação, ainda que não
o
As alterações de leegislação com entrada
mático constante do anexo II.
mencionadas no conteúdo program
m entrada em vigor
v
após a data de publicaçãão deste edital,, bem como as alterações em dispositivos leggais e normativvos a
52. A legislação com
ele posteriores,
p
não
o serão objeto de
d avaliação, salvo se listada noo conteúdo pro
ogramático consstante do anexoo II deste edital.
53. Quaisquer
Q
alteraações nas regraas fixadas neste
e edital só pode rão ser feitas po
or meio de retifficação deste eddital.
Carazinhoo, 26 de fevereiro de 2016
Renato Süss
Prefeito M
Municipal de Carazinho ‐ RS

Realização:
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AN
NEXO I – REQU
UISITOS, CARG
GA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕE
ES DO EMPREEGO.

AGENT
TE DE COMBATE ÀS ENDEMIA
AS
UIÇÕES:
ATRIBU
O: SERVIÇOS DEE SAÚDE
GRUPO
a
de pprevenção de doenças e pro
omoção da saúúde, por meio de ações edu
ucativas,
a) Desscrição sintéticca: Desenvolver e executar atividades
individuais e coletivaas, nos domicílios e na com
munidade, sob supervisão co
ompetente, no que diz resppeito às doençças endêmicas e suas
particu
ularidades.
es de vigilânciaa, prevenção e controle de doenças
d
origináárias de endem
mias, especialm
mente a
b) Desscrição analíticca: • o exercíciio de atividade
identifficação e elimin
nação de focos e/ou criadouro
os do mosquitoo Aedes Aegypti, no âmbito do
o território do M
Município; • prrestar serviços na área
de saú
úde sanitária, desinfetar moraadias e arredore
es, visitar dom icílios no territtório municipal; • realizar pessquisas e levantamentos de dados;
d
•
emitir relatórios e bo
oletins; • realizaar campanhas, controlar vetoores de doenças, aplicar insetiicidas, monitorrar a qualidade da água, deseenvolver
os, especialmen
nte o Aedes Aeegypti; • promo
over campanhass de educação para saúde e saneamento domiciliar,
atividades de controlee dos mosquito
executar ações de viggilância à saúde, orientar insttalações de fosssas sépticas, lo
ocalizar‐se geograficamente, ccompreender mapas
m
do mun
nicípio e
percorrer longas distââncias.
BALHO:
CONDIIÇÕES DE TRAB
a) Gera
al: carga horáriaa de 40 horas semanais.
s
b) Espe
ecial: o exercíciio do cargo pod
derá exigir a pre
estação de servviço em regime suplementar de
e trabalho, bem
m como o uso de
d uniforme.
Requissitos para Proviimento do Emp
prego
a) Havver concluído o Ensino Fundam
mental.(1);
(
b) Estaar habilitado ap
pós realização do
d Curso Introdutório de Agennte de Combate
e às Endemias. (2).
3).
c) Residir na área da comunidade em
m que atuar; (3
(1)

(2)

Não se aplica a exiggência da conclusão do Ensino Fundamentall aos que, na data
d
da publicaçção da Lei nº 111.350, de 05 de
d outubro de 2006,
óprias do empre
ego, nos termo s do Art. 7º, daa Lei nº 11.305/2006 para o eemprego de Agente de Combaate às
estavvam exercendo atividades pró
Ende
emias.
O Município propo
orcionará aos candidatos apro
ovados no Proccesso Seletivo, que não estav
vam exercendoo as atividades próprias de Aggente
demias, o curso
o i n t r o d u t ó r i o d e A g e n tte d e C om b a te à s E n d e m i a s , devendoo o candidato concluir o refferido
de Combate às End
curso
o com aproveittamento satisfaatório, como co
ondição para quue se efetive a CONTRATAÇÃO
O, sendo que aas admissões observarão a ordem
o
de classificação no Processo Seletivo.
(3)

O candidato devverá residir na área da comun
nidade em quee irá atuar desd
de a data da publicação do eedital do processso seletivo pú
úblico,
endo inscrever‐se para a respeectiva Localidade e Área confforme item 1.2
2. Em caso de mudança
m
de enndereço do Age
ente de Combaate às
deve
Ende
emias após enccerrado o período de inscrição
o no Processo SSeletivo Público
o, não será posssível a mudançça de Área de trabalho. Em caso de
mudança de endereeço após admittido no Processso Seletivo Púbblico, o Agente de Combate àss Endemias nãoo poderá exerce
er suas atribuiçções e
erá ser demitido
o do emprego, por estar em de
esconformidad e com este Edittal.
deve
mporária ou perm
manente por paarte do Município para atende
er atividades esspecíficas do Prrograma Nacion
nal de
OBS.. 1: Havendo neecessidade tem
Conttrole da Dengue (PNCD), o Aggente de Comb
bate às Endem
mias poderá serr requisitado para trabalhar eem outras localidades e áreass não
vincu
uladas a área de residência do
o Agente, deven
ndo deslocar‐see até o endereçço da sede mun
nicipal onde fu nciona o PNCD
D. Para esta situ
uação,
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será contratado primeiramente Agente
A
de Com
mbate às Endem
mias aprovado na Localidade e Área corresspondente ao logradouro da sede
municipal onde funciona o PNCD.
andidato aprovvado no Processso Seletivo Público em uma determinada Área
Á
por Localid
dade,
OBS.. 2: Em caso dee não haver inscrição e/ou ca
pode
erá ser nomead
do Agente de Combate às Endemias com a m
maior nota entrre os candidatos das áreas adjjacentes perten
ncentes à Localidade
em que
q ocorreu a reeferida situação
o.
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ANEX
XO II – CONTEÚDOSS PROGRA
AMÁTICOSS E REFERÊ
ÊNCIAS BIIBLIOGRÁFICAS

NÍV
VEL FUNDAMEN
NTAL
EGO: AGENTE D
DE COMBATE ÀS
À ENDEMIAS
EMPRE
LÍNGUA
A PORTUGUESA
A
Progra
amas:
Relação entre ideias e parágrafos. Significado de palavras
p
e expreessões nos contextos em que ocorrem. Relaçções de significcado. Reconheccimento
uradas. Concordância nominal e verbal – cassos gerais. Regê
ência dos verbo
os usuais. Casos
os usuais de crase. Pontuação: uso do
de frasses bem estrutu
ponto‐‐final, ponto dee exclamação, ponto de interrogação, dois‐ppontos e vírgulla. Regras básiccas de acentuaação. Sinônimos e antônimos.. Flexão
verbal.. Classes de pallavras. Singular e plural. Flexão
o dos substantiivos e adjetivoss simples: gênero, número e ggrau. Emprego dos
d verbos regu
ulares e
irregulares nos tempos dos modos indicativo e su
ubjuntivo, em ccontextos frasaais. Emprego de
e pronomes peessoais, possessivos, demonsttrativos,
os e indefinidoss, conforme a norma
n
padrão. Emprego dos ppronomes de trratamento usuais. Uso adequaado de advérbio
os. Uso de artiggos. Uso
relativo
de num
merais. Formaçção de palavrass. Famílias etim
mológicas. Empprego de maiússculas. Identificcação de grafia s corretas, focalizando, em especial,
e
emprego de m antes de p e b; h iniciial; e ou i; o ou
o u; sc, sç ouu xc; c ou ç an
ntes de vogais ; s ou ss; s ouu z ;s ou x; g ou
o j; g ou gu antes
a
nal de sílaba; r ou rr; r e ou nno final de form
mas verbais; lh, nh e ch; encoontros consonantais.
de voggal; ão ou am; I ou u em fin
Referê
ências Bibliográáficas:
ACADE
EMIA BRASILEIR
RA DE LETRAS. Vocabulário
V
Ortográfico da Línngua Portuguesa. 5. ed. Rio de
d Janeiro: Globbal Editora, 200
09.
BECHA
ARA, Evanildo. M
Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeeiro: Lucerna, 2001.
2
37. ed. Re
evista e ampliadda.
CUNHA
A, Celso; CINTRA, Lindley. Novva Gramática do Português Coontemporâneo
o. Rio de Janeiro
o: Nova Fronteiira, 2001.
FERREIIRA, Aurélio Buarque de Holan
nda. Novo Auré
élio Século XXI: o dicionário da língua portug
guesa. Rio de J aneiro: Nova Fronteira, 1999.
HOUAIISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicion
nário Houaiss d a Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
J
Objetivva, 2001.
LUFT, Celso
C
Pedro. Grrande manual de
d ortografia. 3.
3 ed. São Pauloo: Globo Livros, 2013.
CONHE
ECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Progra
amas:
Visita domiciliar.
d
Avaliiação das áreass de risco ambie
ental e sanitárioo. Noções de éttica e cidadania
a. Noções básicaas de epidemio
ologia, aspectoss
epidem
miológicos, agen
ntes etiológicoss, vetores e reservatórios, moddos de transmisssão, período de
d transmissibiliidade, período de incubação,
suscetiibilidade, vacinas e imunidadee. Conhecimentto dos principai s Medidas de controle
c
das principais endemiias. Estrutura e operacionalizaação.
Contro
ole vetorial quím
mico e físico, traatamento focal e perifocal. Proogramas de erradicação e conttrole de doençaas em execução
o no País. Noções
básicass de doenças co
omo leishmanio
ose visceral e te
egumentar, mallária, DST/AIDS,, dengue, hanse
eníase, leptosppirose, tuberculo
ose, doença e Chagas,
hepatitte B, hepatite C
C, raiva, meninggite e leishmaniiose, peste bubbônica, malária, cólera, tracoma, filariose, esqquistossomose, meningite, Feb
bre
Chikun
ngunya e Zika Víírus. Educação em saúde e participação comuunitária. Meio ambiente
a
e san
neamento. Coleeta do lixo, trata
amento adequaado do
lixo, claassificação do lixo. Armazenam
mento de lixo atterro e sanitárioo. Controle de roedores. Controle biológico e manejo ambie
ental. Recenseaamento
de anim
mais. Constituiçção Federal de 1988, Artigos 196
1 a 200. Lei 8 080/90 (SUS) e Decreto nº 750
08/2011.

ências Biblioggráficas:
Referê
BRASILL. Ministério da Saúde. Controle de Vetores da Febre Amareela e Dengue – Instruções para pessoal de opeerações.
CASTRO, J. A. Padilha.. Dengue hemo
orrágica, diagnó
óstico, tratamennto, prevenção e controle. São
o Paulo: Santos,, 2001.
DE OUTUBRO DE
D 2006 ‐ DOU DE
D 6/10/2006 RRegulamenta o § 5o do art. 198
8 da Constituiçãão, dispõe sobrre o aproveitam
mento
LEI Nº 11.350 ‐ DE 5 D
o pelo parágrafo
o único do art. 2o
2 da Emenda CConstitucional no 51, de 14 de
e fevereiro de 22006, e dá outra
as providênciass.
de pessoal amparado
_. Ministério daa Saúde. Contro
ole de Vetores Procedimentos
P
mpo. Disponíve
el em: <
de Segurança – Manual do supervisor de cam
______
www.funasa.gov.br > (Publicações Téécnicas).
______
_. Ministério daa Saúde. Inform
me Epidemiológico do SUS. Denngue, notas pré
évias e resumoss de pesquisas.
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_. Ministério daa Saúde. Manuaal de Dengue – Vigilância epid emiológica e attenção ao doen
nte. Fundação N
Nacional de Saú
úde. Disponível em:
<www.funasa.gov.br>>
_. Ministério daa Saúde. Dengu
ue: instruções para pessoal de combate ao ve
etor. Disponível em: <www.funnasa.gov.br>
______
______
_. Ministério daa Saúde. Epidem
miologia e Serviços de Saúde. V
Vol. 15. Exemplar 1, 2 e 3.
______
_. Ministério daa Saúde. Hepatiites virais. O Bra
asil está atentoo. Disponível em
m: www.saude.g
gov.br>
______
_. Ministério daa Saúde. Manuaal de controle de
d roedores. Dissponível em: <w
www.saude.gov
v.br>
______
_. Ministério daa Saúde. Manuaal técnico para o controle da tuuberculose. Dissponível em: <w
www.saude.govv.br>
______
_. Ministério daa Saúde. Tubercculose: guia de vigilância epideemiológico. Disponível em: <w
www.saude.gov.
v.br>
______
_. Ministério daa Saúde. Prograama Nacional de
e Controle da D
Dengue – Ampaaro legal à execu
ução das ações de campo (Imó
óveis fechados,
abando
onados ou com
m acesso não peermitido pelo morador).
m
______
_. Ministério daa Saúde. Febre pelo Vírus Zika:: Uma revisão nnarrativa sobre a doença. Boletim Epidemiolóógico, Vol. 46, N.º
N 26, 2015.
Dispon
nível em: <www
w.saude.gov.br>>
______
_. Ministério daa Saúde. Plano de Contingência Para a Introd ução do Vírus Chikungunya.
C
Disponível em: <<www.saude.go
ov.br>
______
_. Ministério daa Saúde. Guia de Vigilância em
m Saúde. MS, 20014. Disponível em: <www.sau
ude.gov.br>
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de 1998, Artigo
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deral n.º 8080/990 (SUS) e Decrreto nº 7508/20
011.
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