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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015
Darcilo Luiz Pauletto, Prefeito Municipal de Nova Bassano/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pelo artigo 37 da Lei Orgânica do Município e à vista do contido no § 2º do art. 29-A da Constituição Federal, TORNA
PÚBLICO que estarão abertas, a contar da data da publicação do edital de abertura, as inscrições para a prestação de
CONCURSO PÚBLICO e destinado ao provimento de empregos e dos cargos públicos efetivos e Cadastro de Reserva
(CR), em conformidade com as Leis Municipais n° 2.192/2009, 1.716/2005, 1.896/2007, 2.208/2009 e 1.433/2002
alterações posteriores, sob o regime estatuário, com exceção dos cargos de Agente Comunitário de Saúde, que seguem
o regime celetista, certame que observará o disposto no Decreto Municipal n° 58/2014 e demais regramentos pertinentes,
além do estatuído no edital de abertura, tudo sob a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade
Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público será composto das seguintes etapas:
- Prova Teórico-objetiva para todos os cargos;
- Prova de Títulos para os candidatos classificados na prova teórico-objetiva para os cargos de Professores.
- Prova Prática para os 50 primeiros candidatos classificados na prova teórico-objetiva para o cargo de Doméstica e 10
primeiros candidatos aprovados na prova Teórico-objetiva para o cargo de Eletricista.
1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO

Cód.

Escolaridade exigida
e outros requisitos

Cargo

Vagas e/ou
CR (cadastro
de reserva)

Carga Horária
semanal (h)

Vencimento
Básico
(R$)

Valor da
Inscrição
(R$)

CR

36h

3.374,58

53,34

CR

36h

3.374,58

53,34

CR

36h

3.374,58

53,34

01

20h

3.374,58

53,34

01

20h

3.374,58

53,34

NÍVEL SUPERIOR
1

2

3

4

5

Ensino Superior Completo
em Ciências Contábeis e
Registro no CRC.
Ensino Superior Completo
Engenheiro Civil
em Engenharia Civil e
Registro no CREA.
Ensino Superior Completo
em Engenharia Civil com
Fiscal de Obras e Registro no CREA ou
Postura
Arquitetura com Registro
no CAU, CNH de Categoria
B.
Ensino
Superior
em
Médico
Clínico Medicina,
Reconhecido
Geral
pelo MEC e Registro no
CREMERS.
Ensino Superior Completo
em Medicina reconhecido
pelo
MEC,
com
Médico Pediatra
especialização
e/ou
Residência
na
área
Específica e Registro no
CREMERS.
Contador

6

Professor de Artes

Licenciatura em Educação
Artística.

CR

20h

7

Professor
Ciências

Licenciatura em Ciências.

CR

20h

de

Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
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8

Licenciatura em Educação
Professor
de
Física e Registro no
Educação Física
CREF/RS.

CR

20h

9

Professor
Geografia

de Licenciatura em
Geografia.

CR

20h

10

Professor
História

de Licenciatura em
História.

CR

20h

11

Professor de Inglês Licenciatura em Letras.

CR

20h

12

Professor
de
Licenciatura em Letras.
Língua Portuguesa

CR

20h

13

Professor
Matemática

CR

20h

de Licenciatura em
Matemática.

Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29
Superior
1.276,90
Pós 1.354,29

53,34

53,34

53,34

53,34

53,34

53,34

NÍVEL MÉDIO
14

Assistente
Legislativo

15

Auxiliar
Biblioteca

16

Fiscal

17
18

19

20

21

Ensino Médio Completo.

CR

36h

1.511,72

53,34

CR

36h

1.538,14

53,34

CR

36h

2.249,21

53,34

Monitor de Alunos
Ensino Médio Completo.
Especiais

CR

36h

1.538,14

53,34

Monitor
de
Ensino Médio Completo.
Educação Infantil

CR

30h

921,98

53,34

de Magistério e/ou curso
normal.
Técnico em Contabilidade.

Ensino Médio completo, na
Modalidade Magistério.
Professor
de Ensino Superior
Educação Infantil
Completo: Licenciatura
Plena com Habilitação
Específica para o Nível.
Ensino Médio completo, na
Professor
de Modalidade Magistério.
Séries Iniciais do Ensino Superior
Ensino
Completo: Licenciatura
Fundamental
Plena com Habilitação
Específica para o Nível.
Secretário
Escola

de

Ensino Médio Completo.

1.122,13
CR

20h

Superior
1.276,90
Pós 1.354,29

53,34

1.396,56
CR

24h

Superior
1.532,29
Pós 1.625,15

53,34

CR

36h

1.538,14

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

22

23

24

Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 01
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 02
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF

Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
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Carolina Bodanese a data da publicação do
– Micro – Área 03 edital.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 04
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 05
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 06
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Carolina Bodanese
– Micro – Área 07
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 01
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 02
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 03
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 04
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 05
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 06
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 07
Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 08

Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34

01

40h

1.014,00

53,34
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37

38

Agente
Comunitário
de
Saúde
–
ESF
Cristo Redentor –
Micro – Área 09
Agente
comunitário
de
Saúde – ESF Vinte
e Três de Maio –
Central

Ensino
Fundamental
Completo e residir na Micro
– Área em que atuar desde
a data da publicação do
edital.
Ensino
Fundamental
Completo e residir na área
Central em que atuar
desde a data da publicação
do edital.

01

40h

1.014,00

53,34

CR

40h

1.014,00

53,34

03 + (CR)

36

1.063,59

53,34

CR

22h

1.538,14

53,34

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
39

Doméstica

Ensino
Incompleto.

Fundamental

40

Eletricista

Ensino
Incompleto.

Fundamental

1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PROCEDIMENTOS

DATAS

Divulgação do Extrato do Edital

10/02/2015

Publicação do Edital do Concurso Público

10/02/2015

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br

10 a
27/02/2015

Divulgação das Referências Bibliográficas

19/02/2015

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos para as cotas das Pessoas com
Deficiência

02/03/2015

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições especiais para o dia
de prova

02/03/2015

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário

02/03/2015

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista preliminar de Inscritos

05/03/2015

Edital de Deferimento de Condições Especiais para o dia da Prova.

05/03/2015

Período de Recursos – Homologação das Inscrições

06 a
10/03/2015

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração da Homologação Preliminar

13/03/2015

Resultado da Homologação das Inscrições

13/03/2015

Edital de Data, Hora e Locais das Provas Teórico-Objetivas e Consulta da Sala de Realização da Prova
no site da FUNDATEC

13/03/2015

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo

13/03/2015

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas

22/03/2015

Divulgação dos Gabaritos Preliminares

23/03/2015

Disponibilização das Provas

23/03/2015

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares

24 a
26/03/2015

Ato Público de Abertura dos Lacres

24/03/2015

Divulgação dos Gabaritos Oficiais

10/04/2015

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração de Gabaritos

10/04/2015*

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS

Edital de Abertura – Concurso Público 01/2015

Divulgação das Notas Preliminares da Prova Teórico-Objetiva

13/04/2015

Disponibilização das Grades de Respostas no site da FUNDATEC

13/04/2015

Período de Recursos das Notas Preliminares

14 a
16/04/2015

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da Prova TeóricoObjetiva

24/04/2015

Divulgação das Notas Oficiais da Prova Teórico-Objetiva

24/04/2015

Divulgação dos Candidatos Aprovados para Entrega de Títulos – Cargos de Professores

24/04/2015

Publicação do Formulário para Entrega de Títulos - Cargos de Professores

24/04/2015

Edital de Convocação e de Critério da Prova Prática – Doméstica e Eletricista**

24/04/2015

Período para Entrega dos Títulos – Cargos de Professores

27 a
29/04/2015

Divulgação das Notas Preliminares da Prova de Títulos – Cargos de Professores

14/05/2015

Período de Recurso das Notas Preliminares da Prova de Títulos – Cargos de Professores

15 a
19/05/2015

Realização da Prova Prática – Cargo de Doméstica e Eletricista

17/05/2015

Divulgação das Notas Preliminares da Prova Prática – Cargo de Doméstica e Eletricista

20/05/2015

Período de Recurso das Notas Preliminares da Prova Prática – Cargo de Doméstica e Eletricista

21 a
25/05/2015

Divulgação das Notas Oficiais da Prova de Títulos - Cargos de Professores

27/05/2015

Divulgação das Notas Oficiais da Prova da Prova Prática – Cargo de Doméstica e Eletricista

02/06/2015

Divulgação da Lista de Candidatos Empatados (se necessário) – Todos os Cargos

02/06/2015

Convocação para Sorteio Público (se necessário) - Todos os Cargos

02/06/2015

Realização do Sorteio Público (se necessário) - Todos os Cargos

09/06/2015

Lista de Classificação dos Candidatos em ordem alfabética - Todos os Cargos

12/06/2015

Lista de Classificação dos Candidatos com Deficiência em ordem alfabética - Todos os Cargos

12/06/2015

Lista de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação - Todos os Cargos

12/06/2015

Edital de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem alfabética - Todos os Cargos

12/06/2015

*Alterado em 27/02/2015. / **Alterado em 15/04/2015.
Obs.: Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, na data estipulada neste cronograma, nos sites
www.fundatec.org.br e www.bassanors.com.br.
1.2.1 O cronograma de execução do Concurso Público poderá ser alterado pela FUNDATEC a qualquer momento,
havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em razão
de alguma alteração. Será dada publicidade caso venha ocorrer.
1.3 DO QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – DATA PROVÁVEL
A ser divulgado, na data estipulada no cronograma, em jornal de circulação local, no site www.fundatec.org.br no site do
Município www.bassanors.com.br e no "mural" da sede da Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS. É de inteira
responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização de prova e o comparecimento no horário
determinado.
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1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
Data
Data Provável
conforme Item 1.2

Turno

Cargos

Manhã

Cargos de Nível Superior e Fundamental Completo e Incompleto.

Tarde

Cargos de Nível Médio.

1.3.2 – DA PROVA PRÁTICA
Data
Data Provável
conforme Item
1.2

Turno

Cargo

Manhã

Doméstica e Eletricista

1.3.3 – DA PROVA DE TÍTULOS
Data
Data Provável
conforme Item
1.2

Cargos
Professores

1.4 DOS BENEFÍCIOS
1.4.1 Vale alimentação para todos os cargos, exceto para os cargos de Agente Comunitário de Saúde;
1.4.2 Plano de saúde IPE para todos os cargos (exceto para os cargos de Agente Comunitário de Saúde);
1.4.3 Para o cargo de doméstica insalubridade;
1.4.4 Para o cargo de Eletricista periculosidade;
2

DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

2.1 DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE CADASTRO
Os candidatos aprovados para os cargos serão chamados segundo as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova
Bassano/RS para as vagas anunciadas no Edital e que vierem a surgir. Os demais candidatos formarão um cadastro de
reserva cuja admissão estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade deste
Concurso Público.
2.2 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.2.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público de que trata este Edital,
podendo concorrer a 20% (vinte por cento) das vagas existentes e das futuras, desde que haja compatibilidade entre as
atribuições do cargo pretendido, e a deficiência de que forem portadores, conforme disposto na Lei Municipal n° 1.896,
de 15 de janeiro de 2007.
2.2.2 Quando do preenchimento da inscrição, o candidato deverá declarar a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, comprovando-a
por meio de laudo médico que deverá ser encaminhado, juntamente com o Formulário de Requerimento – Pessoas com
Deficiência ou Necessidades Especiais , conforme Anexo VII, por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano
Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, impreterivelmente, dura
nte o período das inscrições.
2.2.2.1 Caso o candidato com deficiência necessite de condições especiais para a realização da prova, deverá formalizar
o pedido por escrito através da ficha eletrônica de inscrição.
2.2.2.1.1 Se houver necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da
área de deficiência.
2.2.2.1.2 A Comissão do Concurso, da FUNDATEC, examinará a possibilidade operacional de atendimento à solicitação.
2.2.2.2 A data de emissão do laudo deve ser posterior ao dia 10/02/2014 (até 01 ano antes da publicação deste edital)
2.2.2.3 O laudo médico que comprove a deficiência do candidato deverá:
a) ser original ou cópia autenticada;
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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b) ter sido expedido no prazo de, no máximo, um ano antes da publicação deste Edital;
c) conter a assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina;
d) especificar o grau o nível da deficiência;
e) atender a todos os requisitos indicados no modelo Anexo VII - Modelo de Laudo Médico;
f) nos laudos médicos relativos à deficiência auditiva deverá constar, claramente, a descrição dos grupos de frequência
auditiva comprometidos;
g) nos laudos médicos relativos à deficiência visual deverá constar, claramente, a acuidade visual com a melhor
correção, bem como a apresentação de campimetria visual;
h) nos laudos médicos de encurtamento de membro inferior, deverá ser encaminhado laudo de escanometria.
2.2.3 Não será homologada a inscrição, na condição de pessoa com deficiência e/ou pedido de necessidade especial,
do candidato que descumprir quaisquer das exigências constantes neste edital.
2.2.4 A inobservância do disposto no subitem 2.2.2.3 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tal condição e o não atendimento às condições especiais que indicar.
2.2.5 Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos candidatos.
2.2.6 No período de homologação, os laudos não serão avaliados em sua particularidade, sendo assim, os candidatos
serão homologados às cotas pela entrega do laudo médico. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova
Bassano/RS a realização da Perícia Médica.
2.2.7 O fornecimento do laudo é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de
Nova Bassano/RS não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino,
bem como por problemas de envio/entrega relacionados à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.
2.2.8 As pessoas com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais concorrentes, no
que se refere a conteúdo, avaliação, duração das provas, local, data e horário da respectiva realização.
2.2.9 Se aprovadas e classificadas, as pessoas com deficiência, por ocasião da etapa de avaliação médica, serão
submetidas a perícias específicas, a fim de verificar a efetiva existência da deficiência declarada no ato da inscrição, seu
enquadramento e sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.
2.2.10 O não comparecimento do candidato à perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
2.2.11 Os candidatos deverão comparecer ao exame admissional munidos com novo laudo médico, original, que ateste
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, com data de emissão de no máximo 30
dias da data de nomeação.
2.2.12 A pessoa com deficiência que não declarar essa condição por ocasião da inscrição não poderá invocá-la
futuramente em seu favor.
2.2.13 A deficiência deverá permitir o pleno desempenho do cargo, em todas as suas atividades, consoante laudo médico.
2.2.14 Não ocorrendo aprovação de candidatos na condição de pessoa com deficiência em número suficiente ao
preenchimento dos cargos aos mesmos disponibilizados, as vagas serão preenchidas pelos demais aprovados,
observada a ordem geral de classificação no cargo.
2.2.15 O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.
2.2.16 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas como pessoa com deficiência e forem
aprovados/classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à
parte, constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma das listas.
2.2.17 A observância do percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência dar-se-á durante todo o período de
validade do Concurso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma de execução, pela internet, no endereço
www.fundatec.org.br.
3.1.1. A FUNDATEC disponibilizará computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, na Rua
Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, em Porto Alegre/RS, no horário de atendimento ao público, das
9h às 17h.
3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o endereço www.fundatec.org.br, ou como link alternativo o site entrada do
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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link, a partir das 10 horas do primeiro dia determinado no cronograma e acessar “Concurso Público 01/2015” da Prefeitura
Municipal de Nova Bassano/RS. O candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições – Abertas. Deverá ler o Edital
de Abertura para conhecimento das normas reguladoras do Concurso Público 01/2015.
3.3 As inscrições serão submetidas ao sistema, até as 23 horas e 59 minutos do último dia determinado no cronograma
de execução. Durante o processo de inscrição, será emitido o boleto bancário com a taxa de inscrição, sendo que o
pagamento deverá ser feito em qualquer banco, até o dia do vencimento indicado no boleto. O sistema de inscrições
permitirá o débito em conta no banco emissor do boleto. O boleto bancário quitado será o comprovante de inscrição.
Após dois dias úteis bancários do pagamento, o candidato poderá consultar no endereço do site da FUNDATEC
(www.fundatec.org.br) e confirmar o pagamento de seu pedido de inscrição.
3.3.1 O candidato deverá ficar atento ao dia de vencimento do boleto bancário. O sistema de inscrições permitirá ao
candidato reimprimir seu boleto bancário, com nova data de vencimento, sendo que o pagamento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia determinado no cronograma de execução. Não serão aceitos pagamentos efetuados
posteriormente a esta data.
3.3.2 Não serão aceitos pagamentos com taxas inferiores às estipuladas, conforme item 1.1 deste Edital.
3.3.2.1 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estabelecido no Quadro 1.1 deste
Edital e as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições,
não sendo devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga.
3.4 Não serão considerados os pedidos de inscrição via internet que deixarem de ser concretizados por falhas de
computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.
3.5 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
3.5.1 Poderá ter a sua inscrição cancelada eliminada do Concurso Público o candidato que usar o CPF de terceiro para
realizar a sua inscrição.
3.6 O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas, sob as penas da
lei.
3.7 A FUNDATEC encaminha ao candidato e-mail meramente informativo, ao endereço eletrônico fornecido na ficha de
inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da FUNDATEC,
www.fundatec.org.br, será fonte permanente de comunicação de avisos e editais, além das publicações em jornal local
dos extratos do Edital de Abertura e do dia e local de realização das provas.
3.8 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso Público 01/2015 da Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS ,
mediante a inscrição pela internet e o pagamento do valor correspondente, desde que atenda às exigências do cargo,
conforme especificado no item 1.1 deste Edital.
3.9 Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, nem em caráter condicional.
3.10 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as consequências de
eventuais erros de preenchimento daquele documento. A opção de cargo não poderá ser trocada após a efetivação do
pagamento do boleto bancário.
3.10.1 Havendo necessidade de alteração, o candidato deverá efetuar uma nova inscrição.
3.11 O candidato deverá identificar claramente na ficha de inscrição o nome do cargo para o qual concorre, sendo de
sua inteira responsabilidade o preenchimento correto.
3.12 O candidato poderá inscrever-se para mais de um cargo, conforme quadro demonstrativo 1.1, desde que atenda às
exigências de cada cargo e as provas sejam realizadas em turnos diferentes, conforme Quadro de Realização das
Provas, item 1.3.1.
3.12.1 Caso o candidato inscreva-se para mais de um cargo, onde as provas sejam realizadas no mesmo turno, apenas
a última inscrição realizada e devidamente paga será homologada, as demais serão bloqueadas no sistema.
3.12.2 Caso o candidato realize mais de uma inscrição para o mesmo cargo, apenas a última inscrição realizada e
devidamente paga será homologada, as demais serão bloqueadas no sistema.
3.12.3. Não haverá devolução do valor da taxa paga, exceto o descrito no item 3.14.
3.13. Não serão restituídos valores de inscrição pagos a maior.
3.14 Pagamentos em duplicidade (mesmo nº de boleto) somente serão devolvidos mediante solicitação do candidato.
Haverá o desconto de R$ 10,00 referente a custas de tarifas bancárias.
3.15 A opção pelo cargo deve ser efetivada no momento da inscrição, sendo vedada ao candidato qualquer alteração
posterior ao pagamento da taxa de inscrição.
3.15.1 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, agendamentos bancários e outros meios, sem a devida
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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provisão de fundos. Não serão homologadas as inscrições cujos boletos não forem pagos.
3.16 É vedada a transferência do valor pago a título da taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para
outrem.
3.17 Caso necessite de condições especiais para a realização da prova, o candidato deverá formalizar o pedido por
escrito pela ficha eletrônica de inscrição e entregar o laudo médico que deverá ser encaminhado, juntamente com o
Formulário de Requerimento – Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais, conforme Anexo V, até o último dia
do período de pagamento das inscrições, remetê-lo por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012,
Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, até a data prevista no cronograma. Se houver necessidade de tempo adicional, a
justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área de deficiência. A Comissão de Concursos examinará
a possibilidade operacional de atendimento à solicitação. Não será homologado o pedido de necessidades especiais
para a realização da prova do candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui apresentadas. Os laudos médicos
terão valor somente para este Concurso, não sendo devolvidos aos candidatos.
3.18 A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá entregar o atestado de amamentação, remetê-lo por
SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, até o dia
determinado no cronograma de execução. Durante a realização da prova, deverá levar acompanhante, maior de 18 anos,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da
candidata. A FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS não se responsabilizarão por acompanhantes
menores de idade durante a realização das provas.
3.19 Caso haja algum erro ou omissão detectada (nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento
e endereço etc.) ou mesmo ausência na listagem oficial de inscritos, o candidato terá o prazo de 72 horas após a
divulgação para entrar em contato com a FUNDATEC, mediante contatos disponíveis no site.
4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES
Valores das taxas de inscrição:
a) Nível Fundamental: R$ 53,34
b) Nível Médio: R$ 53,34
c) Nível Superior: R$ 53,34
5. DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
5.1 A Prova Teórico-objetiva de cada cargo será eliminatória, constituída de 40 (quarenta) questões, elaboradas com
base nas Referências Bibliográficas (Anexo IX) e no Quadro Demonstrativo de Provas (Anexo II). O candidato terá 03
(três) horas para a resolução da prova e preenchimento da Grade de Respostas.
5.2 As questões da Prova Teórico-objetiva serão de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1
(uma) única resposta correta.
5.3 A Prova Teórico-objetiva para todos os cargos será realizada no Município de Nova Bassano/RS. Não havendo
disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização das provas, estas poderão ser
realizadas em outras localidades.
5.3.1 A divulgação de dia, locais e horários específicos de aplicação será feita em jornal de circulação local, no Mural da
Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS no site www.bassanors.com.br, e no endereço www.fundatec.org.br, referido
no Cronograma de Execução. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de
realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
5.4 O ingresso na sala de provas será permitido aos candidatos homologados que apresentarem documento de
identidade: Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou pelas Secretarias de Segurança
Pública; pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício
profissional ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação modelo novo; Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do Ministério Público.
5.4.1 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o
reconhecimento do candidato.
5.4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. Não será aceito cópia do
documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
5.4.3 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias, ocasião em que será submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio,
assim como apresentação de outro documento com foto e assinatura.
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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5.4.3.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.4.3.2 A identificação especial será exigida também no caso do documento de identidade que estiver violado ou com
sinais de violação.
5.4.3.3 A identificação especial será julgada pela Comissão do Concurso. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio
eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
5.5 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identificação original e/ou a
identificação especial não for favorável pela Comissão do Concurso, poderá ser eliminado automaticamente do Concurso
Público em qualquer etapa.
5.6 Não será permitido a realização da prova candidatos não homologados.
5.6.1 No dia de realização da prova, não serão feitas avaliações de comprovantes de pagamentos de candidatos fora da
lista que não manifestarem recurso conforme previsto no Cronograma de Execução.
5.7 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de uma hora, munido de documento
de identidade, caneta tipo esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa.
5.8 Não será permitida a entrada no prédio da realização das provas do candidato que se apresentar após dado o sinal
sonoro indicativo de fechamento dos portões, que ocorrerá conforme horário divulgado no edital de data, hora e local.
Só poderá ingressar na sala de provas, se acompanhado por fiscal da coordenação.
5.9 Ao entrar na sala de realização de prova, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material.
5.10 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de
afastamento do candidato da sala de provas.
5.11 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada prova fora
do local e horário designado por Edital.
5.12 Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato: manter em seu poder relógios,
armas (de fogo e/ou brancas) e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets,
etc.), devendo acomodá-los no saco plástico fornecido pelo aplicador para este fim. O candidato que estiver portando
qualquer desses instrumentos durante a realização da prova será eliminado do Concurso Público.
5.12.1 O candidato que necessitar utilizar prótese auditiva deverá solicitar previamente conforme o previsto no subitem
3.13 deste Edital. O candidato utilizará a prótese somente quando for necessário, sendo avisado pelo fiscal.
5.13.2 Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelos candidatos em local indicado pelo fiscal do
Concurso.
5.13.3 A FUNDATEC ou a Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS não se responsabilizam por perdas, extravios ou
danos que ocorrerem.
5.13.4 O controle e o aviso do horário são de responsabilidade do fiscal de sala.
5.14 O candidato receberá o caderno de provas com o número de questões determinado no Anexo II. Detectado qualquer
divergência, deverá comunicar ao fiscal e solicitar novo documento, sendo de sua responsabilidade esta confirmação.
5.15 Ao candidato, durante a realização da prova, não será permitido utilizar óculos escuros, boné, boina, chapéu, gorro,
touca, lenço ou qualquer outro acessório que lhe cubram a cabeça, ou parte desta.
5.15.1 Não será permitido o uso de lápis, borracha, lapiseiras, marca-textos, rótulo de garrafas, squeeze, latas e garrafas
térmicas, sendo permitido somente garrafas transparentes.
5.16 Em cima da classe o candidato deverá ter somente caneta esferográfica de material transparente de cor azul ou
preta e documento de identidade.
5.17 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 1 hora e 30 minutos do
início da mesma.
5.17.1 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a grade de respostas devidamente preenchida. A
não entrega da grade e e a falta de assinatura na grade implicará em eliminação do candidato do certame.
5.17.2 Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não será utilizado processo de desidentificação de provas.
5.18 O candidato deverá assinalar suas respostas na grade de respostas com caneta esferográfica de material
transparente de tinta azul ou preta de ponta grossa. O preenchimento da grade de respostas é de inteira responsabilidade
do candidato, que deverá proceder de acordo com as instruções específicas contidas neste edital, na prova e na grade
de respostas.
5.19 Em hipótese alguma haverá substituição da grade de respostas por erro ou desatenção do candidato.
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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5.19.1 Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas e nem as questões que contiverem
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
5.19.2 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua grade de respostas,
sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura digital.
5.19.3 É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de
inscrição, o número de seu documento de identificação e o cargo de sua opção impressos na grade de respostas.
5.20 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso Público
nas dependências do local onde for aplicada a prova, exceto nos casos do item 3.18.
5.21 Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine
sua prova, devendo todos assinar a Ata de Prova, atestando a idoneidade da fiscalização da mesma, retirando-se todos
da sala ao mesmo tempo.
5.22 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou
autoridades presentes;
b) For surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova, comunicando-se com outro candidato, bem como
utilizando-se de consultas não permitidas, de celular ou de outro equipamento de qualquer natureza;
c) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização;
d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a prova e entregue a grade de respostas;
e) Recusar-se a entregar ou continuar a preencher o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
f) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de respostas;
g) Não permitir ser submetido ao detector de metal (quando aplicável);
h) Não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo
comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;
i) Fumar no ambiente de realização das provas;
j) Manter em seu poder objetos pessoais, relógios, armas e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora,
agenda eletrônica, MP3, tablets, etc) usar os acessórios citados no item 5.14 sem autorização da Coordenação;
k) For surpreendido com materiais com conteúdo de prova.
5.23 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Concurso Público, a FUNDATEC poderá proceder, como
forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das provas, bem como
usar detector de metais.
5.24 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios de
avaliação/classificação.
5.25 O Cronograma de Execução aponta a data provável de execução das provas, que poderá ser adiada por imperiosa
necessidade, decidida pela Comissão de Concurso da FUNDATEC e a Prefeitura Municípal de Nova Bassano/RS.
6. DA PROVA PRÁTICA
6.1 Para o cargo de Doméstica haverá Prova Prática para os 50 primeiros aprovados e para o cargo de Eletricista para
os 10 primeiros aprovados, considerando a nota total obtida na Prova Teórico-Objetiva. Serão convocados os candidatos
na mesma posição.
6.1.1 Para o número de convocados determinados no item acima, serão respeitados os percentuais das cotas para
candidatos com deficiência, conforme tabela abaixo:
Cargos

Total
Convocados

Dómestica
50
Eletricista
10
PCD - Candidatos com Deficiência.

PCD

Demais

10
01

40
09

6.2 Caso não tenhamos portadores de deficiência serão chamados os candidatos das vagas gerais.
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6.3 A pontuação total da Prova Prática será de 100,00, e a pontuação mínima de 60,00, conforme Anexo III.
6.4 Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento.
6.5 Os critérios, o local, horário e outras informações serão publicados em Edital específico, conforme cronograma de
execução.
6.6 É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do seu local de realização da prova e o
comparecimento no horário determinado.
6.7 A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório.
7. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
7.1 Esta etapa será aplicada somente àqueles candidatos considerados aprovados na Prova Teórico-objetiva para os
cargos de Professores.
7.2 Os títulos deverão ser encaminhados Via Sedex, para a FUNDATEC, com o Assunto: CONCURSO DO MUNICÍPO
DE NOVA BASSANO/RS - Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 91410-000, e serem
postados durante o período de entrega de títulos constante no Cronograma de Execução.
7.3 Somente serão aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.
7.4 Os títulos deverão ser entregues em envelope tamanho A4, em cópias autenticadas em cartório, acompanhadas de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa, disponibilizada no site da FUNDATEC – www.fundatec.org.br,
distribuídas da seguinte forma: uma delas junto aos documentos, a segunda colada como capa do envelope.
7.4.1 Não serão avaliados os títulos dos candidatos que deixarem de encaminhar o formulário de avaliação dos títulos.
7.4.2 O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato.
7.5 A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para efeito de classificação dos candidatos.
7.6 O curso que concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título. Entretanto, o curso
deverá ser nominado na relação de documentos. Não há necessidade de anexar o comprovante desse curso.
7.6.1 Não serão pontuados quaisquer títulos mencionados nos requisitos dos cargos constantes no quadro 1.1 deste
Edital.
7.7 Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso.
7.8 Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o previsto neste Edital.
7.9 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou
complementar dados relativos a títulos já entregues.
7.10 Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão
avaliados conforme previsto no Anexo IV deste Edital.
7.11 Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital,
ainda que entregues, não serão avaliados.
7.12 Serão considerados apenas os títulos obtidos desde 01/01/2006 até o prazo estabelecido para divulgação dos
aprovados, conforme especificado no Cronograma de Execução, à exceção de Graduação, Especialização Lato Sensu,
Mestrado e Doutorado.
7.13 Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diverso do nome que constar
no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento ou de
Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato.
7.14 Caso nos documentos não conste o nome completo do candidato ou que este esteja abreviado, o candidato deverá
apresentar declaração com assinatura autenticada, informando o nome correto que deveria constar, bem como
apresentar documento de identidade autenticado para comprovação.
7.15 Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela constante no Anexo IV.
7.16 Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado da tradução por
Tradutor Público Juramentado (tradução original), e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo
com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
7.17 Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops
só serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito, com carga horária
mínima de 16 horas.
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7.17.1 Os títulos mencionados no item 7.17 só serão pontuados se o candidato tiver participado como
ouvinte/aluno/palestrante/apresentação de trabalho ou participação de projetos (coordenador ou bolsista).
7.18 Não será pontuado tempo de experiência profissional na função de formadores na Educação Escolar/Formal.
7.19 O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar certidão de
conclusão expedida pela respectiva instituição.
7.20 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos.
7.21 Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo evento, será
considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação.
7.22 Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. Quando aplicável, deverão
ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso ou Declaração oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino
Superior, contemplando todos os requisitos para a obtenção do título.
7.23 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem apresentar rasuras,
emendas ou entrelinhas.
7.24 Não serão pontuados os títulos:
a) Do candidato que não entregar o formulário de avaliação de título;
b) Dos candidatos não referenciados no formulário entregue pelo candidato;
c) A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de
inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário
da Relação de Títulos Entregues.
d) De carga horária inferior ao determinado no Anexo IV;
e) Sem descrição da data de realização do curso,
f) Que for considerado requisitos de escolaridade do cargo;
g) Não apresentado em cópia autenticada ou sem apresentação do código de autenticidade eletrônica;
h) Sem relação direta com as atribuições do cargo;
i) De cursos preparatórios;
j) De estágios;
k) Concluídos fora do prazo determinado no item 7.12;
l) Com nome diferente ao da inscrição sem a apresentação constante nos itens 7.13 e 7.14;
m) Sem tradução da língua estrangeira;
n) De disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação (técnicos, graduação e pós-graduação);
o) For inferior a carga horária determinada no item 7.17;
p) De atuação como monitor, membros de comissão; coordenador ou execução/organização de eventos/cursos;
q) De cursos não concluídos;
r) Sem carga horária definida; e
s) Não tiver participado como ouvinte, aluno, palestrante, apresentação de trabalho ou participação de projetos de cunho
social, (coordenador ou bolsista).
7.25 Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos.
7.26 Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato
terá anulada a respectiva pontuação; e, comprovada a respectiva culpa, será excluído do Concurso Público.
8. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DO GABARITO
PRELIMINAR E NOTA PRELIMINAR DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS
8.1 Os pedidos de revisão da homologação da inscrição, do gabarito preliminar e notas preliminares da Prova Teóricoobjetiva e de títulos terão o prazo previsto no cronograma de execução.
8.2 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser dirigidos por Formulário Eletrônico que será disponibilizado no site
www.fundatec.org.br e enviados a partir da 0 hora do primeiro dia previsto no Cronograma até as 23h59min do terceiro
dia do referido cronograma, obedecendo aos mesmos regramentos contidos neste Edital.
8.2.1 Para interpor recursos eletrônicos, o candidato deverá ter endereço eletrônico, e-mail, para confirmar o protocolo
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de recebimento.
8.2.2 Não serão considerados os recursos eletrônicos que deixarem de ser concretizados por falhas de computadores,
congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.
8.3 Recursos e argumentações apresentados fora das especificações e do prazo estabelecidos neste edital serão
indeferidos.
8.3.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso.
8.3.2 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão preliminarmente indeferidos.
8.4 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de publicação
definitiva ou oficial.
8.5 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada da Prova Teórico-objetiva serão atribuídos a todos os
candidatos que realizaram a prova.
8.6 Provido o pedido de alteração do gabarito, serão mantidos os pontos obtidos dos candidatos que tiverem respondido
a questão conforme alternativa divulgada no gabarito preliminar.
6.7 Se houver alteração do gabarito preliminar da Prova Teórico-objetiva, por força de impugnações ou correção, as
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo, salvo quando aplicados os critérios do item anterior.
8.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas da manutenção/alteração serão divulgadas no endereço
eletrônico www.fundatec.org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.9 Não serão aceitos recursos administrativos de revisão de gabarito e notas interpostos por fac-símile, telex, telegrama,
e-mail ou outro meio que não o especificado neste Edital.
8.10 Em caso de alteração de gabarito oficial preliminar de questão de prova, em virtude dos recursos interpostos, essa
alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido.
8.11 A FUNDATEC se reserva no direito de anular questões ou de alterar gabarito, independentemente de recurso, visto
ocorrência de equívoco na formulação de questões ou respostas.
9. DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO
9.1 Da Prova Teórico-Objetiva
9.1.1 A Prova Teórico-objetiva constará de 40 (quarenta) questões objetivas.
9.1.2. Para os cargos, exceto Professores, o valor total da Prova Teórico-objetiva será de 100 pontos, sendo que cada
questão valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, conforme ANEXO II – Quadro Demonstrativo de Provas. Serão
considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
9.1.3. Para os cargos de Professores, o valor total da Prova Teórico-objetiva será de 90 pontos, com valor unitário da
questão de 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos. Serão considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final igual
ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos. Haverá Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Teóricoobjetiva, conforme Quadro Demonstrativo de Provas de Outras Etapas – Anexo III. O valor total dos títulos será de 10
pontos que será somado à nota da Prova Teórico-objetiva.
9.1.4 Para os cargos com conteúdos de caráter eliminatório nas provas teórico-objetivas, conforme Quadro
Demonstrativo de Provas – Anexo II, os candidatos deverão acertar, no mínimo, 50% das questões eliminatórias da
prova. O candidato que não alcançar esse número mínimo estará automaticamente eliminado do Concurso. Os pontos
referentes às demais partes da Prova Teórico-objetiva de caráter classificatório serão somados à pontuação obtida nos
conteúdos de caráter eliminatório.
9.1.5 A correção das Provas Teórico-objetivas será efetuada através de leitura digital da Grade de Respostas do
candidato.
9.2 Da Avaliação e Da Aprovação do Cargo de Doméstica e Eletricista
9.2.1 A nota final (NF) será a média ponderada dos pontos obtidos na Prova Teórico-Objetiva (TO) e da Prova Prática
(Prat), conforme cálculo abaixo:

 PontosT .O 
 Pontos Pr at. 
NF  
  40  
  60 sendo:
100
100




NF = Nota Final;
Pontos TO = Soma das Questões da Prova Teórico-Objetiva
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(∑ dos pontos das questões x peso da questão);
Pontos Prat. = Soma da Prova Prática.
9.2.3 A nota aritmética terá até dois dígitos após a vírgula;
9.2.4 Não haverá arredondamento de notas.
9.3 Do Curso Introdutório para Agente Comunitários
9.3.1 Os candidatos aprovados para cargo de Agente Comunitário de Saúde serão convocados para participar do Curso
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal,
podendo ser utilizado serviço especializado de terceiros.
9.3.1.1 Estarão dispensados da realização do curso os candidatos que apresentarem cópia autenticada em cartório do
certificado de participação em curso de Capacitação para Agentes Comunitários – Módulo I, conceito A ou B, ou
frequência e aproveitamento de no mínimo 75%, e com carga horária mínima de 40 horas.
10. DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 A aprovação na Prova Teórico-objetiva e Prova Prática será pré-requisito para a classificação do candidato.
10.2 A classificação dos candidatos inscritos e aprovados por cargo, conforme opção feita pelos mesmos no momento
da inscrição, obedecerá ao disposto no item 9 e seus subitens.
11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1 Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios:
11.1.1 Ao candidato idoso, maior de sessenta (60) anos, conforme Lei Federal nº 10.741/2003, o primeiro critério de
desempate será de idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da
referida Lei.
11.1.2 Para os cargos de Nível Superior (Exceto cargos de Professor):
a)
b)
c)
d)
e)

maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
maior pontuação na prova de Língua Portuguesa.
maior pontuação na prova de Legislação;
maior pontuação na prova de Informática;
maior idade.

11.1.3 Para os cargos de Professor:
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação na prova de Fundamentos da Educação;
c) maior pontuação na prova de Legislação/Estrutura/Funcionamento;
d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
e) maior pontuação na prova de Títulos
f) maior idade.
11.1.4 Para os cargos de Nível Médio (Exceto cargo de Fiscal):
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa.
b) maior pontuação na prova de Legislação;
c) maior pontuação na prova de Matemática;
d) maior pontuação na prova de Informática;
e) maior idade.
11.1.5 Para o cargo de Fiscal:
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa.
c) maior pontuação na prova de Legislação;
d) maior pontuação na prova de Informática;
e) maior idade.*
11.1.6 Para o cargo de Nível Fundamental Completo:
a) maior pontuação na prova de Legislação;
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
c) maior pontuação na prova de Matemática;
d) maior idade.
11.1.7 Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto:
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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maior pontuação na prova de Legislação;
maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
maior pontuação na prova de Matemática;
maior pontuação na prova Prática;
maior idade.

11.1.8 Persistindo o empate, será realizado sorteio público, noticiado com antecedência de 03 (três) dias úteis, no site
da FUNDATEC.
11.2 A Homologação Final deste Concurso Público implica a classificação dos candidatos aprovados na Prova Teóricoobjetiva e na Prova Prática quando houver.
11.3 Somente poderão exercer as atividades do cargo de Agente Comunitário de Saúde após a convocação e aprovação
no curso introdutório conforme determinado no item 9.3.
11.4 Não havendo candidato inscrito e aprovado na micro-área, poderá ser convocado candidato inscrito e aprovado em
outra micro-área, dentro da mesma área, sendo critério a melhor classificação dentro da respectiva área, Anexo IX.
12. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
12.1 A aprovação e classificação no Concurso Público de que trata este edital não assegura a nomeação do candidato,
que somente será convocado para ingressar no Quadro Funcional do Município de Nova Bassano/RS, em havendo
necessidade de preenchimento dos cargos disponíveis, e possibilidade deste preenchimento, dados os limites da
despesa pública.
12.2 A convocação dos aprovados e classificados no Concurso Público de que trata este Edital, que observará,
obrigatoriamente, a ordem classificatória, somente poderá ocorrer dentro do respectivo prazo de validade, decorrido o
qual o candidato perde o direito à nomeação. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à
Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS, localizada na Rua Silva Jardim n° 505 – Bairro Centro.
12.3 O candidato nomeado por Portaria deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS, para tomar
posse, no prazo máximo de 10 (dez) dias podendo ser prorrogado a pedido, por igual período, contados da data da
publicação da mesma, munido dos documentos a seguir relacionados, sob pena de revogação da Portaria de nomeação,
com decorrente perda de todos os direitos a mesma, e imediata nomeação do candidato subsequentemente classificado:
a) declaração de inexistência de impedimento para assumir o cargo, consubstanciada no não exercício de outro cargo,
emprego ou função pública, constitucionalmente inacumulável;
b) declaração atualizada dos respectivos bens, com assinatura reconhecida em cartório;
c) atestado médico de aptidão para o exercício do cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pela Prefeitura
Municipal de Nova Bassano/RS para tanto;
d) certidão de quitação de obrigações eleitorais;
e) certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
f) prova do status de brasileiro nato ou naturalizado;
g) prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;
h) laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as
pessoas com deficiência);
i) prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99;
j) prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos
no item 1.1 deste Edital, para o cargo pretendido.
k) Comprovar o endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de IPTU, em nome do
Candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá estar assinada pelo candidato
aprovado com assinatura reconhecida em cartório. Aos Agentes Comunitários a declaração de que o candidato reside
no endereço indicado deverá constar a informação de que o mesmo reside no referido local desde a data de publicação
do edital do Concurso Público.
12.4 O candidato que não desejar ingressar de imediato no Quadro Funcional do Município poderá protocolar
requerimento escrito neste sentido, ciente de que neste caso perderá a vaga para o próximo colocado no Concurso.
12.4.1 A reincidência na recusa ao ingresso no Quadro Funcional Municipal implicará imediata eliminação do Quadro de
Classificados no Concurso, com concomitante perda de todos os direitos aos mesmos inerentes e dele decorrentes.
12.5 Deferida a posse ao candidato, terá o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para entrar no exercício do cargo, sob
pena de serem tornadas sem efeito a nomeação e a posse, com perda de todos os direitos decorrentes do Concurso.
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12.5.1 Os candidatos nomeados que tomarem posse e entrarem em exercício dos respectivos cargos somente se
estabilizarão no Serviço Público Municipal após aprovação no período de estágio probatório de três anos, durante o qual
sua aptidão, capacidade e desempenho serão avaliados pela Comissão Permanente nos moldes previstos na Legislação
vigente.
12.6 O candidato apresentar-se-á para admissão às suas expensas, sem compromisso da Prefeitura Municipal de Nova
Bassano/RS em relação à sua moradia, a qualquer tempo.
12.7 Fica assegurado aos candidatos aprovados em Concurso ainda em vigência, a prevalência destes durante a
validade do mesmo, sobre os aprovados do presente Concurso, se houver.
13. DA VALIDADE DO CONCURSO
13.1 O Concurso Público em pauta tem o prazo de validade de 02 (dois) anos, contado da publicação dos respectivos
resultados finais, facultada a prorrogação desse prazo por uma vez, por igual período, a critério do Prefeito Municipal.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Os Editais referentes ao Concurso Público serão divulgados e estarão disponíveis, na FUNDATEC, na Rua Prof.
Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto Alegre/RS e no site www.fundatec.org.br, bem como no painel de publicações da
Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS, sito à Rua Silva Jardim – Bairro Centro, (e -mail para contato).
14.2 A FUNDATEC encaminha ao candidato e-mails meramente informativos, ao endereço eletrônico fornecido na ficha
de inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da FUNDATEC,
www.fundatec.org.br, será fonte permanente de comunicação de avisos e editais.
14.3 A abertura dos lacres dos malotes contendo as grades de respostas será realizada na Fundatec, sito Rua Professor
Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, às 9 horas, em ato publico, conforme estabelecido no
cronograma de execução.
14.3.1 O comparecimento do candidato ao ato público não é obrigatório.
14.4 Será disponibilizado a consulta das grades de respostas no site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, mediante
interposição de CPF e senha, no prazo de 30 dias, após a publicação das Notas Preliminares.
14.5 As inscrições de que trata este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e
seu compromisso tácito de aceitar as condições da sua realização.
14.6 Os candidatos têm ciência que, por se tratar de um Concurso Público, os dados pessoais (nome e número de
inscrição) e resultados também serão públicos.
14.7 Será excluído do Concurso o candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A inexatidão
das informações, irregularidades dos documentos ou não comprovação dos mesmos no prazo solicitado pelo Município
de Nova Bassano/RS, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os
atos decorrentes de sua inscrição.
14.8 O Município de Nova Bassano/RS e a FUNDATEC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas
referentes a este Concurso Público.
14.9 Qualquer ação judicial decorrente deste Concurso Seletivo deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Nova
Prata/RS, excluindo-se qualquer outro Foro.
14.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Concurso da FUNDATEC em conjunto com a COMISSÃO DE
CONCURSOS do Município de Nova Bassano.
14.11 O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante a FUNDATEC, enquanto estiver participando do
Concurso Público até a Homologação Final do Resultado das Provas Teórico-Objetivas. Após, os candidatos
classificados deverão manter atualizados os dados de contato perante a Prefeitura de Nova Bassano/RS pelo e-mail
administracao@bassanors.com.br ou pelo telefone (54) 3273-1649. São de exclusiva responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
14.12 É responsabilidade exclusiva do candidato classificado manter atualizado o seu endereço no e-mail da Prefeitura
do Município de Nova Bassano/RS.
14.13 A aprovação e classificação final geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura
Municipal de Nova Bassano/RS reserva-se o direito de proceder às admissões, em número que atenda ao interesse e
às necessidades do serviço público de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes ou
que vierem a ser criadas respeitando o prazo de vigência deste Concurso Público. Nos cargos em que há candidatos
aprovados do Concurso anterior, em que o tempo de validade não tiver sido esgotado, haverá prevalência destes
candidatos a serem chamados antes sobre os candidatos classificados no presente Concurso.
14.14 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e nem
de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados provisórios
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ou finais das provas e do Concurso. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem
divulgados.
14.15 Todas as despesas referentes aos deslocamentos, hospedagem e alimentação dos candidatos correrão por sua
própria conta, eximindo-se a FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Nova Bassano/RS da responsabilidade por essas
despesas e outras decorrentes, inclusive no caso de eventual reaplicação de provas.
14.16 A FUNDATEC não fornecerá aos candidatos aprovados atestado ou certificado de participação ou classificação
no Concurso.
15. ANEXOS
Integram este Edital, como se nele transcritos estivessem, os seguintes Anexos:
a) Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS;
b) Anexo II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS;
c) Anexo III – QUADRO DEMONSTRATIVO DE OUTRAS ETAPAS;
d) Anexo IV – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS;
e) Anexo V – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU NECESSIDADES ESPECIAIS;
f) Anexo VII - LAUDO MÉDICO PARA CANDIDATO QUE DESEJA CONCORRER A RESERVA ESPECIAL DE VAGA
PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA;
g) Anexo VIII – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS E MICRO-ÁREAS;
h) Anexo IX - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Nova Bassano, 10 de fevereiro de 2015.

Darcilo Luiz Pauletto
Prefeito Municipal
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ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS
1. NÍVEL SUPERIOR

1.1 CONTADOR
Planejar o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar
controle contábil e orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando
seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; inspecionar regularmente a escrituração
dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram
origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controlar e participar dos trabalhos de análise e
conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar
a correção das operações contábeis; proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua
natureza, para apropriar custos de bens e serviços; supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação
de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participar desses trabalhos, adotando os índices indicados
em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; organizar e assina balancetes,
balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da
situação patrimonial, econômica e financeira do Município; preparar a declaração de imposto de renda do Município,
segundo a legislação que rege a matéria, par apurar o valor do tributo devido; elaborar relatórios sobre a situação
patrimonial, econômica e financeira do Município, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer
os elementos contábeis necessários ao relatório; assessorar em problemas financeiros, contábeis, administrativos e
orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração
de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores. Pode realizar trabalhos de auditoria contábil. Pode realizar
perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais. Examinar empenhos, verificando a classificação orçamentária, bem
como as retenções de impostos. Examinar Processos de Prestação de Contas. Assessorar o Secretário da Fazenda nos
assuntos de competência de sua área. Executar outras tarefas correlatas à função.
1.2 ENGENHEIRO CIVIL
Serviços técnicos de engenharia civil abrangendo a programação, de projetar, calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a
construção, reformas e ampliações de edifícios públicos, estradas vicinais, praças de esporte e as obras complementares
respectivas; análise e aprovação de projetos particulares, proceder a avaliação geral das condições requeridas para a
obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado
para a construção; indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessários; orçamentos
para construção de prédios públicos e praças de esportes, cálculos de estruturas de concreto armado, madeira e
metálicas em edifícios públicos; distribuir e orientar os trabalhos de levantamento topográficos; fazer cálculos estruturais
e orçamentos de ordens públicas; avaliação de ITBI, elaborar laudo de avaliação para fins administrativos, fiscais ou
judiciais, mediante vistoria dos imóveis; fiscalizar o cumprimento dos contratos celebrados entre o Município e empresas
particulares para execução de obras; aprovação de projetos encaminhados á prefeitura, dirigir a execução de projetos
de construção, manutenção e reparo de obras, orientando e fiscalizando o desenvolvimento das mesmas, acompanha e
orienta a equipe de trabalho para assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos para a realização da
obra; examinar processos e emitir pareceres de caráter técnico; prestar informações a interessados; acompanhar e
executar o plano diretor; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.
1.3 FISCAL DE OBRAS E POSTURA
Fiscalizar, sob orientação, o cumprimento das leis e posturas municipais que regulam a construção de edificações,
parcelamento do solo, loteamentos, pavimentação e obras em geral; verificando sua regularidade documental e física,
clandestinidades, embargos, comunica o início e o término de construções ou reconstrução e demolições de prédios;
intima proprietários a construir muros e calçadas em vias públicas, limpeza de terrenos baldios, colocação de tele
entulho(caçambas)onde se fizer necessário, comunica obstrução de esgotos bem como a fiscalização dos mesmos,
notificar, autuar, embargar, interditar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em
desacordo com o projeto autorizado, dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, fazer o controle
de loteamentos clandestinos e irregulares e outros assentamentos informais, defeitos na rede de iluminação pública,
queda de árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto a limpeza; auxilia no lançamento de impostos em geral;
de acordo com o código de obras do município e outras leis e posturas municipais, orientar os contribuintes quanto a
aplicação do código de obras e demais legislações pertinentes; providenciar diretamente a correção da condição ilegal
ou indesejável, mediante advertência ao infrator do auto; verificar a colocação de tapumes, bem como a descarga de
materiais em via pública, conservação de passeios, acompanhar engenheiros e arquitetos nas inspeções e vistorias
realizadas em sua área de competência e atuação, acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, pelo órgão
público próprio, promover e colaborar em reuniões, quando necessário, para orientação sobre assuntos de sua
competência; fiscalizar obras públicas do município quando determinado; elaborar relatórios das atividades
desenvolvidas, manter a chefia permanentemente informada a respeito das atividades; lavrar autos de infração e
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS

Edital de Abertura – Concurso Público 01/2015

imposição de multa e de apreensão, termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos que garantam o
cumprimento das leis e posturas municipais ; executar tarefas afins.
1.4 MÉDICO CLÍNICO GERAL E PEDIATRA
Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina
preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar
de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;
preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; transferir, pessoalmente, a
responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender aos casos urgentes de internados
do hospital, nos casos de impedimento dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os
provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros;
supervisionar e orientar os trabalhos dos estagiários e internos, preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio;
preencher relatórios comprobatórios de atendimento; proceder ao registro dos pertences dos doentes ou acidentados
em estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, postos de saúde,
hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar servidores para fins de licença, readaptação,
aposentadoria e reversão; examinar candidatos a auxílio; fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer visitas
domiciliares para fins de concessão de licença a servidores, fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica; prescrever
regime dietético; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; emitir
laudos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão, observado o grau da municipalização da
saúde em vigor no Município e os direitos trabalhistas e funcionais dos servidores.
1.5 CARGOS DE PROFESSOR
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos
à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos;
participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação.
2. NIVEL MÉDIO

2.1 ASSISTENTE LEGISLATIVO
Fazer cumprir a Lei orgânica do Município, o Regimento Interno, Os decretos legislativos, as resoluções e ordens de
serviço da Câmara; redigir atas de reuniões; realizar gravações das reuniões da Câmara; orientar o trabalho das
Comissões; registrar o trabalho da Câmara; realizar a organização dos arquivos de leis, alterações de leis, resoluções,
decretos legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos externos e internos; preparar os Termos de
Compromisso e posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito; preparar as eleições da Mesa Diretora e das
Comissões; executar o processamento e a expedição dos requerimentos, indicações, pedidos de providências e pedidos
de informações, quando designado; receber a correspondência da Câmara; preparar a pauta que será apreciada e
participar das reuniões, junto à Mesa, quando determinado: minutar projetos de lei; preparar anteprojetos de lei; fazer
revisão e preparar a redação final, a matéria aprovada; assessorar os Vereadores no processo legislativo; dar
conhecimento aos Vereadores sobre as matérias que serão apreciadas em Plenário; efetuar revisão dos projetos de leis,
resoluções, decretos legislativos, indicações, pedidos de providências e informações, requerimento, para que estejam
em conformidade com o estabelecimento pelo Regime Interno; assessorar na execução dos trabalhos contábeis,
balancetes mensais e anuais (orçamentário e financeiros); executar serviços de controle, organização e informação de
despesas do Legislativo; participar do planejamento do orçamento do Legislativo, quando designado; secretariar
reuniões, comissões de inquérito e integrar grupos operacionais; de acordo com a orientação da Presidência, observada
a legislação pertinente, executar o controle de pessoal, inclusive com a elaboração da folha de pagamento; realizar o
controle das contas bancárias da Câmara de Vereadores, informando os saldos financeiros e orçamentários para as
comprar necessárias, quando designado; fazer cumprir as determinações legais pertinentes à área contábil, financeira e
orçamentária; prestar as informações solicitadas por outros órgãos (Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministérios
Público e outros), e/ou indivíduos em geral, que versem sobre dados administrativos, financeiros, contábeis ou de
patrimônio da Câmara; auxiliar o Controle Interno Municipal em suas atividades pertinentes à Câmara; providenciar a
publicação de documentos: executar outras tarefas correlatas, conforme determinação do Gabinete da Presidência ou
Administração Geral da Câmara.
2.2 AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Organizar bibliotecas nas escolas; registrar, classificar e catalogar material cultural, (livros, períodos e folhetos), obter
dados de obras bibliográficas; assistir aos leitores na escolha de livros, periódicos e na utilização de catálogo-dicionário;
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registrar a movimentação de livros, panfletos e periódicos; apreciar sugestões de leitores e interessados sobre aquisição
de livros ou assinaturas de periódicos; fazer consultas sobre livros de interesse da biblioteca ; executar tarefas afins.

2.3 FISCAL
Estudar o sistema tributário municipal e legislação básica; orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; instruir o
contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários
à execução da fiscalização externa; exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais, comércio
ambulante e serviços, bem como na construção civil, nas áreas de obras, e transporte coletivo, fazendo notificações e
embargos; prolatar pareceres e informações sobre lançamentos e processos fiscais; lavrar autos de infrações e assinar
intimações, e embargos; autuar e notificar contribuintes, bem como contestar as respectivas impugnações; organizar o
cadastro fiscal; orientar o levantamento estatístico específico da área tributária; apresentar relatórios periódicos sobre a
evolução da receita; integrar grupos de trabalho operacionais; promover a inscrição da dívida ativa dos contribuintes,
bem como manter assentamentos individualizados dos devedores inscritos; sugerir a revisão do lançamento de tributos,
sempre que se verificar erro na fixação da base tributária; registrar e comunicar irregularidades referentes à propaganda,
rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o controle
em postos de embarque de táxis; fazer cálculos, lançamentos, cobrança e controle dos tributos de competência do
Município;observar e cuidar os prazos do calendário fiscal do Município; fazer verificações em campo sobre pedidos de
inscrição e outros, conferindo a veracidade das informações; executar sindicâncias para verificação das alegações
decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição;
dar pareceres em processos sobre pedidos de isenção e nos recursos contra o lançamento; efetuar levantamentos fiscais
nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os contribuintes quanto
as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis; proceder quaisquer diligências; efetuar pesquisa e
investigações objetivando programar a fiscalização nos setores de atividades municipais; executar diligências fiscais,
verificando em estabelecimentos a existência e autenticidade de livros e registros; dirigir veículos oficiais para exercer
atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; colaborar
para o aperfeiçoamento da normatização municipal, trazendo sugestões para melhoramento dos procedimentos legais e
mecanismos de arrecadação, apresentando à Chefia ou ao Secretário da Fazenda subsídios necessários às decisões
para adequação da política tributária às demandas e aspirações dos contribuintes, compatibilizando-as com as
determinações legais; analisar as repercussões das instruções e normas de fiscalização em vigor, propondo medidas
corretivas, quando for o caso; requisitar o auxílio de força pública, ou requerer ordem judicial, quando indispensáveis à
realização de diligência ou inspeções; elaborar relatórios de suas atividades; verificar, orientar e fiscalizar o cumprimento
das Posturas Municipais e da legislação urbanística; acompanhar as auditorias e perícias contábil-fiscais, junto a pessoas
físicas ou jurídicas; estudar e informar, na área de suas atribuições, inclusive as que importem em defesa da Fazenda
Municipal em juízo; propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda
Municipal; executar tarefas afins.
2.4 MONITOR DE ALUNOS ESPECIAIS
Promover acessibilidade e atendimento às necessidades específicas do aluno no âmbito da acessibilidade, das
comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene, locomoção e aprendizagem. Prestar auxílio
individualizado ao aluno que não realiza atividades com independência; ser dinâmico, buscando soluções quando
necessário – atuando de forma articulada com os professores do aluno público alvo da educação especial, da sala de
aula comum, da sala de recursos multifuncional, entre outros profissionais no contexto da escola. Promover a interação
deste aluno com os demais colegas da turma e da escola como um todo, Contribuir na garantia da segurança, integridade
física e emocional do aluno, seus colegas e professores, Auxiliar o professor com os demais colegas da turma sempre
que o mesmo esteja realizando um atendimento individualizado ao aluno com NEE, Assegurar ao aluno a participação
em todas as atividades com igualdade de oportunidade, permitindo o acesso proporcionado aos demais colegas, de
forma a atingir a real inclusão, Manter sigilo ético, Participar da formação continuada, proposta pela SMED. Buscar cursos
de aperfeiçoamento constantemente, para melhor atender as diferentes demandas que se apresentarem na sala de aula,
Executar tarefas afins.
2.5 MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Executar serviços de atendimento às crianças e zelar pelas mesmas, oferecendo-lhes atenção e tratamento adequados
às necessidades; promover manutenção da higiene, tanto das crianças, como do ambiente; preparar refeições
necessárias ao atendimento das crianças; guardar e conservar alimentos em vasilhames e locais apropriados; auxiliar
na alimentação; servir as refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentar; executar trabalhos rotineiros de limpeza
em geral; obedecer a determinações do Diretor da Escola, comunicando imediatamente qualquer anormalidade que
eventualmente venha ocorrer; executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas, sob a
orientação de profissional da educação; acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais, em auxílio
ao professor; auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, conforme
orientação do professor responsável; valorizar e ajudar a desenvolver as capacidades das crianças, considerando as
suas necessidades: corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de
crianças felizes e saudáveis; estar comprometido com a criança, dando-lhe atenção e cuidados necessários para o
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crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade; acompanhar junto com professores e direção de
escola a aprendizagem dos alunos no que se refere à elaboração e registro dos relatórios de avaliação; cumprir horário
determinado pela escola, atendendo às necessidades da mesma; participar de encontros, cursos, palestras e reuniões,
visando à atualização que propicie o aprimoramento de seu desempenho profissional; cumprir as demais atribuições
determinadas na proposta pedagógica-administrativa da escola; executar outras tarefas afins.
2.6 SECRETÁRIO DE ESCOLA
Executar os serviços de secretaria de estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação da direção da escolar;
manter atualizado os assentamentos funcionais referentes ao corpo docente; manter cadastro dos alunos; organizar e
manter atualizados prontuários de legislação referentes ao sistema de ensino; prestar informações e fornecer dados
referentes ao sistema de ensino e às autoridades escolares; extrair certidões; manter atualizada a escrituração de livros,
de fichas cadastrais e demais documentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando em tempo hábil os
cálculos de apuração dos resultados mensais, semestrais ou finais; preencher boletins estatísticos; preparar ou revisar
folhas de pagamento e listas de exames; colaborar na elaboração dos horários escolares; preparar o material didático e
de secretaria; arquivar publicações legais de interesse do sistema de ensino; lavrar e assinar atas em reuniões em geral;
elaborar modelos de certificados e diplomas a serem expedidos pela escola; receber e expedir correspondência; elaborar
boletins de notas, histórico escolar, certidões e atestados; lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de
escrituração escolar; redigir documentos e subscrever de ordem da direção como editais e aviso; colaborar com as
matrículas dos alunos; encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; orientar, coordenar e supervisionar
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares com atuação na secretaria; digitar documentos; executar outras tarefas
semelhantes de natureza administrativa.
3. NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

3.1 CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente.
Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; executar
atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia
da conquista de qualidade de vida à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde
e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do
Agente Comunitário de Saúde.
4. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

4.1 DOMÉSTICA
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção de móveis e utensílios, bem como na arrumação
dos mesmos; fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos; limpar escadas, pisos, tapetes e utensílios; lavar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos; coletar
lixo de depósitos, colocando-o no recipiente apropriado; lavar vidros, espelhos e persianas; preparar alimentos, fazer
café e, eventualmente, servi-los; executar tarefas afins.
4.2 ELETRICISTA
Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação
pública; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos,
extensões, alternadores, motores de partida, etc; reles, reguladores de tensão; executar a bobinagem de motores;
executar e conservar redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; manutenção de bombas de água no
interior; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; dirigir veículos oficiais,
exclusivamente para a execução das atividades do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por chefia ou
autoridade superior; executar tarefas afins.
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ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS

Componentes das Provas/
Caráter (*)

Cargo

Nível
Superior
(Exceto
cargos
de
Professores)

Língua Portuguesa (C)
Informática (C)
Legislação (C)
Conhecimentos Específicos (E/C)

Língua Portuguesa (C)
Legislação/Estrutura/Funcionament
Cargos
de
o (C)*
Professores
Fundamentos da Educação (C)
Conhecimentos Específicos (E/C)
Cargos
de
Nível Médio
(Exceto
cargo
de
Fiscal)
Cargo
Fiscal

Língua Portuguesa (C)
Legislação (C)
Matemática (C)
Informática (C)

Língua Portuguesa (C)
de Legislação (C)
Informática (C)
Conhecimentos Específicos (E/C)

Cargos
de
Nível
Língua Portuguesa (C)
Fundamental Matemática (C)
Completo e Legislação (C)
Incompleto
(*) Caráter: (E) Eliminatório (C) Classificatório

Nº
Nº
N° Mínimo
Mínimo mínim
de Acertos
de
o de
p/
Acerto Ponto
Component
s do
s do
e
Total
total

N° de
Questõ
es

Pontos/
Questã
o

10
10
10
10

2,50
2,50
2,50
2,50

05

10
10

2,25
2,25

-

10
10

2,25
2,25

05

10
10
10
10

2,50
2,50
2,50
2,50

10
10
10
10
15
15
10

Nº
Pontos
do total

20

50,00

100,00

20

45,00

90,00

-

20

50,00

100,00

2,50
2,50
2,50
2,50

05

20

50,00

100,00

2,50
2,50
2,50
2,50

-

20

50,00

100,00

(E/C) Eliminatório/Classificatório.

*Alterado em 20/03/2015.

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DE OUTRAS ETAPAS
Componentes das
Provas/ Caráter (*)

Cargo

N° de
Pontos/
Questões Questão

Nº. mínimo
de Pontos
do total

Nº.
Pontos
do total

Professores

Prova de Títulos (C)

-

10,00

-

10,00**

Doméstica e Eletricista

Prova Prática (E/C)

-

-

60,00

100,00

(*) Caráter:

(E) Eliminatório

(C) Classificatório

(E/C) Eliminatório/Classificatório.

(**) Os pontos da Prova de Títulos serão somados aos pontos da Prova Teórico-objetiva.
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ANEXO IV – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

CARGOS: Professor de Educação Infantil e
VALOR
VALOR
QUANTIDADE DE
Professor de Séries Iniciais do Ensino
UNITÁRIO
MÁXIMO
TÍTULOS (MÁXIMO)
Fundamental
(PONTOS)
(PONTOS)
Certificados de Participação em Cursos, Seminários, Simpósios, Congressos, Oficinas, Workshops, relacionados
com o cargo.
Cursos de 16 à 32 horas

8

0,5

4

Cursos de 33 à 100 horas

4

1

4

Cursos de 100 horas em diante

1

2

2

TOTAL GERAL EM TÍTULOS

13

-

10

Os Modelos de Requerimento para Recursos e Entrega de Títulos estarão disponíveis no Endereço Eletrônico
www.fundatec.org.br nas datas estipuladas no cronograma.
*Incluído em 17/04/2015.

Item

CARGOS: Nível Superior

QUANTIDADE DE
TÍTULOS (MÁXIMO)

VALOR
UNITÁRIO
(PONTOS)

VALOR
MÁXIMO
(PONTOS)

1

Doutorado

1

3

3

2

Mestrado

1

2

2

3

Especialização

1

1

1

4

Certificados de Participação em Cursos,
Seminários, Simpósios, Congressos, Oficinas,
Workshops, relacionados com o cargo

8

0,5

4

TOTAL GERAL EM TÍTULOS

-

-

10

Os Modelos de Requerimento para Recursos e Entrega de Títulos estarão disponíveis no Endereço Eletrônico
www.fundatec.org.br nas datas estipuladas no cronograma.
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU NECESSIDADES ESPECIAIS
Nome do candidato:___________________________________________________________________________
Nº da inscrição: _____________________ Cargo: ___________________________________________________

Venho por meio deste, solicitar condições especiais para o dia de prova.
Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova:
( ) Acesso facilitado
( ) Auxílio para preenchimento da grade de respostas
( ) Caderno de Prova ampliado (ampliação padrão A3)
( ) Caderno de Prova ampliado (Fonte 24)
( ) Guia intérprete
( ) Intérprete de Libras
( ) Ledor
( ) Leitura labial
( ) Mesa para Cadeirante/Adaptada
( ) Sala climatizada
( ) Sala para Amamentação
( ) Sala próxima ao banheiro
( ) Sala térrea ou acesso com uso de elevador
( ) Sistema de Leitura de Texto (JAWS)
( ) Tempo adicional de 1 hora
( ) Uso de cadeira acolchoada ou uso de almofada
( ) Uso de computador - prova eletrônica: possibilidade de ampliação da fonte ou uso da lupa eletrônica para a leitura do
caderno de prova.
( ) Uso de prótese auditiva
( ) Outra adaptação: Qual? _______________________________________________________________________
Motivo/Justificativa:

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.
___________________, _____ de ______________de 20___.

_________________________________
Assinatura do Candidato
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016

26

Edital de Abertura – Concurso Público 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS

ANEXO VII – LAUDO MÉDICO PARA CANDIDATO QUE DESEJA CONCORRER A RESERVA ESPECIAL DE
VAGA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

INFORMAÇÕES GERAIS

O candidato deverá entregar o original deste laudo ou encaminhá-lo para a FUNDATEC, conforme endereço e horários
especificados neste Edital. O laudo médico deverá estar em conformidade com as exigências do item 2.2.2.3 do Edital:
a) ter data de emissão de, no máximo, UM ANO antes da publicação deste Edital;
b) constar o nome e o número do Documento de Identificação do candidato;
c) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como, aprovável causa da mesma, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações;
e) no caso de deficiente auditivo, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente realizada
até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;
f) no caso de deficiente visual, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos
os olhos), patologia e campo visual, realizada até 06 (seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscrições.
g) O laudo deverá ser legível e conter o nome do médico, a assinatura, e, ainda, o número do CRM desse especialista
na área de deficiência/doença do(a) candidato(a) e o carimbo; caso contrário, o laudo não terá validade.

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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MODELO – LAUDO MÉDICO:

O(a) candidato(a) _______________________________________________________________________________
Documento

de

Identificação

nº

(RG):

_________________________________

CPF

nº

_________________________________, foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada a existência
de DEFICIÊNCIA ___________________________________________________________.
a) DEFICIÊNCIA FÍSICA ( )
( ) Paraplegia

( ) Triplegia

( ) Paraparesia

( ) Triparesia

( ) Monoplegia

( ) Hemiplegia

( ) Monoparesia

( ) Hemiparesia

( ) Tetraplegia

( ) Tetraparesia

( ) Paralisia Cerebral

( ) Amputação ou Ausência de Membro
b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA ( ):
( ) Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinqüenta e cinco) decibéis;
( ) Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinqüenta e seis) a 70 (setenta) decibéis;
( ) Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis;
( ) Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis.
c) DEFICIÊNCIA VISUAL ( ):
( ) Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05WHO), ou
ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível;
( ) Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a melhor correção.
( ) Visão monocular.
d) DEFICIÊNCIA MENTAL ( ):
A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou
da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange à: comunicação,
cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde,
segurança, escola e lazer.
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA: ____________________________
Possível Causa: _______________________________________________________________________
Idade de inicio da doença: _________________ Idade Atual: _________________
Informar o grau ou nível da deficiência: ______________________________________________________________

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova:
( ) Acesso facilitado
( ) Auxílio para preenchimento da grade de respostas
( ) Caderno de Prova ampliado (ampliação padrão A3)
( ) Caderno de Prova ampliado (Fonte 24)
( ) Guia intérprete
( ) Intérprete de Libras
( ) Ledor
( ) Leitura labial
( ) Mesa para Cadeirante/Adaptada
( ) Sala climatizada
( ) Sala para Amamentação
( ) Sala próxima ao banheiro
( ) Sala térrea ou acesso com uso de elevador
( ) Sistema de Leitura de Texto (JAWS)
( ) Tempo adicional de 1 hora
( ) Uso de cadeira acolchoada ou uso de almofada
( ) Uso de computador - prova eletrônica: possibilidade de ampliação da fonte ou uso da lupa eletrônica para a leitura do
caderno de prova.
( ) Uso de prótese auditiva
( ) Outra adaptação: Qual? _______________________________________________________________________

Data da emissão deste Laudo: ____________.

_____________________________________
Nome do médico/Especialidade/CRM/Carimbo

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016

29

Edital de Abertura – Concurso Público 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS

ANEXO VIII – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS E MICRO-ÁREAS
ESF - CAROLINA BODANESE
Referência
Abrangência

Micro-área 01

Rua Natal Della Valle residência n. 20 da senhora Gema Della Valle ambos os lados da rua (rua
sem saída), seguindo pela Avenida Brasil sentido norte paralelamente a RSC 324. No trevo sul
a esquerda nas ruas Emma Fratini de Conto, Gilberto de Conto e rua trevo, todos os domicílios
de ambos os lados até o final das ruas. Na RSC 324 no trevo de acesso sul a cidade de Nova
Bassano da residência de Danilo Marzzaro a direita sentido norte todas as residências pela
estrada paralela a RSC 324 até o prédio Fellippe III. Na rótula da Rua Pinheiro Machado com a
Rua Silva Jardim tomando como referência o posto de combustível Ipiranga, seguindo pela rua
Pinheiro Machado sentido sul até o domicílio de Ivanir Baú. Todas as residências de ambos os
lados da rua Bento Gonçalves até a Avenida Brasil. Avenida Brasil do mercado Alaé até
Edmundo De Conto em ambos os lados da rua.

Referência
Abrangência

Micro-área 02

Rua Pinheiro Machado paralelo a RSC 324 da casa de Antoninho Garbin seguindo até o final
da rua José Bodanese até o domicílio de Celio Zortea. Todas as ruas que compreendem a
área geográfica da Vila Bassanense são as ruas Valetin Zortea, Francisco, Antônio Zottis,
Henrique Nardi e Carolina Bodanese. No final da rua Antônio Zottis, sentido RSC 324,
passando a ponte de madeira visitando as famílias que estão na beira da RSC 324 . Na rua
Antônio Zottis seguindo pela estrada de chão até Eraldo Comunello e a esquerda pela rua
pavimentada até o domicílio de Tranquilo Pelle.
Referência
Abrangência

Micro-área 03

Inicia na RSC 324 da residência da senhora Clarita Bortolli a esquerda da rodovia seguindo pelo
sentido sul entrando a esquerda antes da ponte da bassanese (na RSC 324) visitando as
famílias da granja Benjamin, retornando pela RSC 324 ainda a esquerda as famílias do
Loteamento “Atrás do Aterro” na rua Fortunato Zampieron paralelamente a RSC 324, seguindo
até a estofaria Ravanello a esquerda e a direita seguindo até a encruzilhada da entrada da
comunidade de Santa Maria Goretti visitando todas as famílias que pertencem a esta
comunidade. Seguindo paralelamente a RSC 324 sentido sul a direita e a esquerda da rodovia
até o domicílio de Gilmar Abatti (divisa com o município de Nova Prata). Na residência de
Gilmar Abatti pela Linha Senador Ramiro a direita da RSC 324, sentido oeste passando a
granja Moretto e o Loteamento Frangossul. A direita visitando famílias e a esquerda visitando
todas as famílias até o domicílio de Mario Martins. Seguindo pela Linha Senador Ramiro
visitando todas as famílias da beira da estrada e travessões até a residência do Genesio
Bonotto. Na residência do Bonotto virando a direita sentido leste, passando o britador, a ponte
sobre o rio Atanásio seguindo sentido Bairro Saúde, passando o parque de Rodeios pela Linha
Silva Jardim até a residência de Ozimar Pelle (Cleci Pelle).

Referência
Abrangência

Micro-área 04

Pela Linha Silva Jardim sentido centro da residência de Hilário Trevizinski pelo travessão (que
vai para Gramadinho- Nova Prata) até João Rottini entrando em todas as famílias a direita e a
esquerda do travessão e entrada da Frangossul seguindo pela mesma linha até Jair Bageston.
Na Linha Silva Jardim pelo travessão que liga a linha Silva Jardim até a linha Senador Otaviano
na encruzilhada até Pedro Ticz, Honorio Petrikoski. Seguindo pela linha Senador Otaviano pelo
travessão de Vista Alegre do Prata até o domicílio de Pedro Gaieski, seguindo até o Rio Negro
na residência de Ana Vaskiewski. No travessão da Senador Otaviano até Darci Marzzaro. De
Jair Bageston até a residência de Valdir Tessari percorrendo o travessão que liga a Linha Silva
Jardim a Linha Senador Ramiro (Capela Botafogo) até Paulo Dall Agnol. Pela Linha Senador
Ramiro, passando a comunidade de Botafogo e Santo Antônio até Dorival Vassoler.
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
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Referência
Abrangência

Micro-área 05

Linha Senador Ramiro de João Paulo Maroso sentido Comunidade do Caravágio até Inofre
Defendi, passando a Comunidade de Caravágio e Boa Fé. No travessão que liga a Linha Silva
Jardim a Linha Benjamin Constant até a residência de Renato Maroso e pela Linha Silva Jardim
até o final da estrada na residência de Eloi Costenaro. Pela Silva Jardim sentido Centro
passando a Comunidade de São Bernardo, São José, Santa Cruz, São Valentin até Argentino
Borin, Alaor Petrikoski. Na capela São José pelo travessão que liga a Silva Jardim a Linha
Senador Ramiro até Nelso Busa.

Referência
Abrangência

Micro-área 06

Linha Silva Jardim sentido oeste a esquerda da residência de Julia Benelli percorrendo as
famílias da Granja Frangossul (Granja da Silva Jardim). Pela Rua Silva Jardim sentido oeste
entrando a direita percorrendo as ruas A, B, C, D, E, F, G, H pavimentadas e não pavimentadas
do bairro visitando todas as famílias. Pela Silva Jardim sentido oeste, percorrendo todas as
famílias de ambos os lados da rua até as residências de Tulio Negretti e Argentino Gamba.

Referência
Abrangência

Micro-área 07

No trevo da rua Silva Jardim com a rua Pinheiro Machado, pela rua Atílio Caldieraro até a
residência de Alda Marzzaro. Pela rua Silva Jardim, sentido oeste ambos os lados da rua até o
Salão comunitário e Igreja do Bairro Saúde a esquerda e a direita até o bar do Mileski. Na rua
Pará (perpendicular a Rua Silva Jardim) ambos os lados da rua até a residência de Dilvo Testa
e rua Piauí (perpendicular a Rua Silva Jardim) ambos os lados da rua até Maria de Sérgio
Lovison. Percorrendo parte do bairro Saúde pela rua Monsenhor Scalabrini, rua São Carlos,
rua Santo Antônio, rua Felisberto Dalla Costa, rua Fortunato Lovison, rua Diogo Dalla Costa
todas as famílias de ambos os lados destas ruas citadas que são paralelas a rua Silva Jardim.
Pontos de referência: Bar do Mileski e São Comunitário e Igreja do Bairro Saúde.
ESF – CRISTO REDENTOR
Referência
Abrangência

Micro-área 01

Ponte sobre o rio Carreiro (lado do município de Nova Bassano) sentido sul (rua não
pavimentada de acesso a usina) da residência de Valdir Marzzaro ambos os lados da rua até a
VRS 351. Na VRS 351 entrando em todas as ruas e avenidas asfaltadas, pavimentadas e não
pavimentadas de todo o Povoado Zanetti até o domicílio de Vitalino Giuriatti. Do cemitério da
Comunidade de Nossa Senhora Navegantes pela Linha Ipiranga da residência de Delvino
Perosa visitando todas as residências incluindo as famílias que ficam no travessão da Linha
Ipiranga com a Linha Caçador, seguindo pela linha Ipiranga até a residência de João Roque
Zanetti. Pela Linha Caçador sentido RSC 324 até o domicílio de Ivo dos Santos (Domicílio
próximo ao travessão para a Capela São Marcos). Seguindo pela Linha Caçador sentido Rio
Carreiro visitando todas as famílias residentes nos travessões que ficam a direita, cujo sentido
principal retornam a Linha Caçador. Seguindo pela linha Caçador, na entrada de acesso ao
município de Nova Araçá até o domicílio de Mario Busnello, seguindo pela Linha Caçador
passando pela igreja e salão da Comunidade Nossa Senhora Caçador sentido Povoado Zanetti
entrando no travessão para a estrada Santa Marta até a residência de Heloi Forini concluindo
na escola Luiz Zanetti.
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Referência
Abrangência

Micro-área 02

Da residência de Nucilda Biotto seguindo pela Linha Benjamin Constant sentido oeste a RSC
3234 passando pelo salão das comunidades de São Luis, São Roque, Santo Isidoro e São Paulo
até o domicílio de Almir Passarin. No travessão que liga a Comunidade da Boa Fé até Mauro
Pasquali. Do travessão que liga a Capela São Paulo a Linha Anita Garibaldi até Sidnei Bassani.
Pela Linha Anita Garibladi sentido RSC 324 até a residência de Arnaldo Cestonaro. Percorrendo
todos os travessões que ligam as Estradas Benjamin Constant.

Referência
Abrangência

Micro-área 03

Residência de Dovilio Albara pela Linha Anita Garibladi sentido oeste a RSC 324 até a
residência de Roni Frigo. Seguindo pelo travessão que liga a Linha Anita Garibaldi com a Linha
Caçador até a residência de Vilson Licks. Pela linha Caçador sentido RSC 324 a esquerda até
Egidio Ziliotto e seguindo pela Linha Caçador sentido RSC 324 até Francisca Ziliotto. Na RSC
324 sentido sul todas as famílias a esquerda da rodovia até a mecânica Sidcar. Linha Luiz de
França da RSC 324 sentido oeste até Nevio Fochesatto incluindo todas as famílias dos
travessões.

Referência
Abrangência

Micro-área 04

Na RSC 324 sentido norte da residência de Felix Zanella até Joventino Zorzo todas as famílias
do lado direito da rodovia. Na Linha Anita Garibaldi sentido leste a RSC 324 de Danilo Albara
até Gabriel Bocalon incluindo todos os travessões que ligam a Linha Anita Garibaldi até a Linha
Luis de França. No salão da comunidade de Vila seca até o domicílio de Gerson Zanella. Na
Linha Luis de França sentido leste a RSC 324 de Valdir Balzan até Edson Pires de Lima. Na
linha Luis de França todos os travessões que ligam a Linha Treze, Estrada que liga a “terra
gorda”, Estrada vicinal para Nova Araçá e a Tredezeta percorrendo todas as famílias de ambos
os lados dos travessões. Na linha Treze de Ivanildo Piran até Edinei Boito. Na Linha Duque de
Caxias (estrada que faz divisa com o município e Nova Prata e de acesso a Campestre)
paralelamente a RSC 324, sentido norte todas as famílias a esquerda da residência de Jair
Marchioro até Enci Zilli.

Referência
Abrangência

Micro-área 05

Na RSC 324 sentido oeste tomando como referência o Posto Durante pela rua Vereador Aldo
Mazzotti, da residência de Elizete Plisca de Oliveira até a sede campestre e Ida Merlo,
percorrendo todas as famílias da estrada (pavimentada e não pavimentada), seguindo pela rua
Vereador Aldo Mazzotti até o domicílio de Moacir Bertoldo. Pela RSC324 tomando como
referência o posto Durante, sentido norte todas as famílias a esquerda da rodovia até Alberto
Ferrari, percorrendo todas as ruas paralelas, perpendiculares e transversais a RSC 324 do
Lotemento Zanella. Nas empresas Dagnese e Medalfo todas as residências da rua a esquerda
paralela a RSC324.
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Referência
Abrangência

Micro-área 06

Na RS 324 iniciando na empresa transporte Tapparo todas as famílias a direita da rodovia,
sentido norte até Fabio Zardo, incluindo o bairro industrial e a curva do Binda. Do escritório da
Amigaço até Pedro Frigo ambos os lados da Rua Senhor Bom Jesus no Bairro Cristo Redentor.

Referência
Abrangência

Micro-área 07

Na rua Domingos Todeschini sentido leste, inciando no domicílio 565, passando o Salão
Paroquial do bairro Cristo Redentor e a Escola Municipal Teodolinda Reginatto em ambos os
lados da rua. Rua João Batista Dall Igna iniciando no domicílio de Elide Coser somente do lado
esquerdo da rua sentido leste até Leida Reginatto, e a partir desta ambos os lados da rua até
Neodir Comunello, entrando em todas as ruas perpendiculares a rua João Batista Dall Igna. Na
estrada Benjamin Constant sentido Comunidade São Peregrino passando a ponte a esquerda
pela estrada não pavimentada até Tercilio Bocalon.

Referência
Abrangência

Micro-área 08

Rua 01 do Loteamento Basso sentido norte da Padaria Pioneiro e Bassano Alumínio até Luiz
Basso ambos os lados da rua. Rua das Missões de Valdir Godoy sentido norte somente lado
direito da rua até Luis Basso. Rua Padre Bianchi de Aurélio Fochesatto percorrendo todo o
loteamento Basso, Pioneiro II percorrendo todas as ruas. Descendo pela rua João Baptista Dall
Igna da casa de Roberta Pavan somente do lado esquerdo da rua sentido rs 324 até Agenor
Mollossi, e da Casa de Gilson Busato até Valmor Celestini ambos os lados da rua. Na RS 324
lado esquerdo da rodovia retornando para o Bairro Pioneiro até Mecânica Tivi.

Referência
Abrangência

Micro-área 09

Rua Itália sentido norte da mecânica Comin paralela a RSC 324 até Adelia Lamb. Rua Imigrante
de Jandira Dall Agnol até Alberto Brusamarello ambos os lados da rua. Rua das Missões da
Metalúrgica Bassano até José Luvisa, ambos os lados da rua. Rua das Missões de Jaime de
Matos até Gilmar Pasquali pelo lado esquerdo da rua.

ESF – VINTE E TRÊS DE MAIO
Referência
Abrangência

Área Central

Todo Centro, Bairros Camélia e Monte Belo.
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