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REFEITURA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL No 01/2021 
 
A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras, nomeada pela 
Portaria N.º 614/2021, torna público o Edital de abertura para realização de Concurso Público 
destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal da Prefeitura de Balneário 
Piçarras/SC, que se regerá pela Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n° 07/1998, 10/98, 
19/2005, 48/2007, 99/15 e 79/04, suas atualizações e pelas normas estabelecidas neste Edital.  
A coordenação técnico/administrativa do Concurso Público será de responsabilidade do IBAM - 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. Os cargos objeto deste Concurso Público, os valores dos respectivos vencimentos, o número 
de vagas, a jornada de trabalho e a descrição das funções são os constantes do Anexo I deste 
Edital. 
1.1.1. A Prefeitura do Município de Balneário Piçarras reserva-se o direito de admitir os candidatos 
classificados, de acordo com a necessidade e disponibilidade de vagas que surgirem durante a 
vigência do Concurso. 
1.2. As condições de habilitação e definição de conteúdos programáticos, o processo de 
classificação e as demais informações próprias de cada cargo constarão de instruções específicas, 
expressas nos Anexos I, II, e III, partes integrantes do presente Edital. 
1.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, clicar no link 
do cargo escolhido, preencher com atenção os quadros solicitados, conferir todos os dados, 
confirmar a inscrição e realizar o pagamento do boleto gerado. 
1.4. Os candidatos aprovados no Concurso poderão ser designados para as vagas existentes em 
qualquer unidade de serviço, com horários estabelecidos de acordo com as necessidades da 
Prefeitura do Município de Balneário Piçarras. 
 
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA POSSE 
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
2.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
2.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais; 
2.4. Nível de escolaridade e capacitação técnica exigida para o exercício do cargo; 
2.5. Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
2.6. Comprovar aptidão física e intelectual para o exercício das atribuições do cargo, através de 
laudo médico; 
2.7. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente 
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador; 
2.8. Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo público, exceto aqueles previstos na 
Lei. 
2.9. Apresentar declaração firmada pelo interessado na qual conste não haver sofrido condenação 
definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão a bem do 
serviço público no exercício de função pública qualquer. 
 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
3.1. Aos candidatos pessoa com deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste 
Concurso Público desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a 
deficiência, e a eles serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas a serem 
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preenchidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto Federal 
3.298/99 e com o parágrafo segundo do artigo 13 do Estatuto dos Servidores Públicos de Balneário 
Piçarras. 
3.1.1. O primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso 
Público será nomeado para ocupar a quinta vaga oferecida no referido cargo, enquanto os demais 
serão nomeados a cada intervalo de vinte vagas oferecidas em cada cargo. 
3.2. O candidato com deficiência deverá declarar tal condição em local apropriado, no formulário de 
inscrição. 
3.3. O candidato que tenha declarado sua deficiência será convocado, em Edital próprio, após o 
encerramento das inscrições, para avaliação da compatibilidade da deficiência com o cargo a que 
concorre, sendo lícito à Comissão do Concurso programar a realização de quaisquer outros 
procedimentos prévios, se a junta de especialistas assim o requerer, para a elaboração de seu 
laudo. 
3.4. O candidato inscrito na condição de deficiente, deverá apresentar, no momento da avaliação 
perante uma junta de especialistas, conforme item 3.3, laudo médico com data inferior a 01 (um) 
ano, contados da data do presente Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa da deficiência. 
3.5. Compete à junta de especialistas, além da emissão do laudo, declarar, conforme a deficiência 
do candidato, se este deve ou não usufruir do benefício previsto. 
3.6. A avaliação em questão será realizada sem ônus para o candidato, garantido recurso em caso 
de decisão denegatória, na forma estabelecida no item 6 deste Edital. 
3.7. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores. 
3.8. Caso a deficiência do candidato seja avaliada pela junta oficial como incompatível com o cargo 
para o qual se inscreveu, o candidato poderá receber de volta o valor pago a título de inscrição.      
3.9. Os candidatos com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
3.10. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia da prova 
objetiva deverá especificá-lo na ficha de inscrição, indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova. 
3.11. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no subitem 
3.10, implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 
3.12. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 
3.13. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar deficiente, se aprovado no Concurso, além 
de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte, observada a 
respectiva ordem de classificação. 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. Período: 01 de outubro a 01 de novembro, pela Internet, através do site (www.ibam-
concursos.org.br). 
4.1.1 Os candidatos que não possuem acesso a internet poderão realizar sua inscrição na 
recepção da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras, situada à Avenida Emanoel Pinto, 1655 
– Centro - Balneário Piçarras /SC, no horário das 08:00h às 11:30 e das 14:00 às 17:00h. 
4.1.1.1. Será disponibilizado a estes candidatos um equipamento (computador) para que os 
mesmos possam realizar a sua inscrição. 

http://www.ibam-concursos.org.br/
http://www.ibam-concursos.org.br/
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4.1.1.2. Os servidores da Prefeitura não auxiliarão o candidato a realizar a sua inscrição já que este 
ato é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
4.1.2. Valores de inscrição: 
CARGO / ESCOLARIDADE VALOR 
Nível Superior R$ 100,00 (cem reais) 
Nível Médio R$ 90,00 (noventa reais) 
Nível Fundamental R$ 70,00 (setenta reais) 

 
4.2. O candidato deverá acessar o site (www.ibam-concursos.org.br) onde terá acesso ao Edital e 
seus Anexos, ao formulário de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da 
inscrição, que estará disponível no período entre 06 (seis) horas do dia 01 de outubro e 18:00 
(dezoito) horas do 01 de novembro de 2021. 
4.3. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da 
inscrição. O candidato poderá verificar a aceitação de sua inscrição no endereço eletrônico 
(www.ibam-concursos.org.br) através da opção Área do Candidato. 
4.4. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie ou através de Internet Banking, 
não sendo aceito pagamento em cheque ou mediante agendamento bancário. 
4.4.1. A data final de pagamento é, impreterivelmente, o último dia de inscrições. No caso do 
agendamento bancário, o crédito só acontece no dia posterior e por esta razão não tem validade. 
4.5. Estarão isentos do pagamento de até duas inscrições, os candidatos componentes de família 
de baixa renda nos termos dos Decretos 6.135/2007 e 6.593/2008, os doadores de sangue que 
tenham realizado, no mínimo, 01 doação nos últimos doze meses anteriores a data da publicação 
do Edital e os doadores de medula cadastrados no REDOME. 
4.5.1. Para ter direito a isenção na condição de hipossuficiente de renda, o candidato deverá 
apresentar: 

I. comprovante de Cadastramento (CadÚnico) fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (www.mds.gov.br/consultacidadao); ou Declaração emitida pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, assinada e carimbada com data inferior a 30 dias, declarando 
que o candidato é componente de família hipossuficiente de renda. Somente serão aceitos 
Cadastramentos realizados até a data de publicação deste Edital; 

II. declaração assinada de que atende à condição estabelecida em lei, conforme Anexo V deste 
edital. 

4.5.2. Para ter direito à isenção como doador de sangue, o candidato terá que comprovar que 
realizou a doação, dentro do período de 12 (doze) meses que antecedem a data de publicação 
deste edital, através de declaração da entidade coletora.  
4.5.3. Para ter direito à isenção como doador de medula, o candidato terá que comprovar a 
inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME. 
4.5.4. Em qualquer situação de isenção os candidatos deverão enviar o formulário identificado 
como Anexo V, devidamente preenchido, comprovante de pré-inscrição (boleto) juntamente com os 
demais comprovantes para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal, Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – Blumenau-
SC, com postagem no período de 01 a 08 de outubro de 2021. 
4.5.4.1. O pedido de isenção deve ser enviado em envelope específico e com um conjunto de 
documentos para cada cargo (que podem vir no mesmo envelope). Aqueles enviados juntamente 
com títulos não serão considerados.  
4.6. A Comissão Organizadora do Concurso Público deliberará sobre o pedido de isenção com 
suporte na documentação apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico do IBAM 
(www.ibam-concursos.org.br) a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 20/10/2021. 

http://www.ibam-concursos/
http://www.mds.gov.br/consultacidadao
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4.6.1. Caberá recurso quanto ao resultado do pedido de isenção da inscrição à Coordenação do 
Concurso Público, no prazo de 2 dias úteis, contado da data da publicação da deliberação. 
4.6.2. O recurso relativo à deliberação da isenção das inscrições deverá ser protocolado na 
Prefeitura do Município de Balneário Piçarras, conforme item 6.2 deste Edital. 
4.6.3. Os candidatos cujos pedidos de isenção forem indeferidos definitivamente poderão, 
querendo, efetuar o recolhimento do valor de inscrição até o prazo final das inscrições de acordo 
com o item 4.4. 
4.7. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 
inscrição, não sendo permitido pedido de retificação de dados após o encerramento do prazo das 
inscrições, exceto atualização de endereço. 
4.8. O candidato também é responsável por confirmar se os dados da inscrição pela Internet foram 
recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Se seu nome não constar da listagem de inscritos, 
publicada dois dias após o encerramento das inscrições, o candidato deverá entrar em contato com 
o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, organizador do Concurso Público, no 
telefone (47) 3041 6262, a fim de verificar a razão da pendência. 
4.9. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e a Prefeitura do Município de 
Balneário Piçarras não se responsabilizam por qualquer problema na inscrição via Internet 
motivada por falhas de comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a 
transferência de dados. 
4.10. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência. 
4.11. Não é possível realizar troca de cargo após confirmada a inscrição. 
4.12. O valor pago a título de inscrição somente será devolvido em caso de suspensão, anulação 
ou cancelamento do Concurso Público, descabendo qualquer outra hipótese de devolução, ressalvado 
o previsto no item 3.8. 
 
5. DAS PROVAS 
5.1.1. As provas serão eliminatórias e classificatórias, e se constituirão de questões objetivas de 
múltipla escolha, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital. 
5.1.2. Nas provas, serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste Edital. 
5.1.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 
5.2. As provas serão realizadas no dia 21 de novembro às 9h para os cargos de nível superior e 
fundamental e às 14h para os cargos de nível médio. Terão duração de três horas. 
5.2.1. Os candidatos, querendo poderão se inscrever para mais de um cargo, porém, no momento 
da prova terão que optar por realizar somente uma, por período.  
5.2.2. Os candidatos poderão acessar e imprimir o cartão de confirmação, com data, horário e local 
da prova. O cartão estará disponível, a partir de 12 de novembro de 2021, no site (www.ibam-
concursos.org.br), no link Área do Candidato. 
5.2.3. Só será permitido o ingresso dos candidatos nos locais de prova até o horário estabelecido 
no cartão de confirmação. 
5.2.4. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de prova, 
ficando, automaticamente, excluído do certame. 
5.2.5. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam ao local de prova pelo 
menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o fechamento dos portões. 
5.2.6. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento original de 
identidade, oficial e com fotografia e caneta esferográfica azul ou preta. 

http://www.ibam-concursos.org.br/
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5.2.7. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, e outros); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Carteira de Motorista e Passaporte. 
5.2.7.1. Somente serão aceitos documentos físicos. 
5.2.8. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade relacionados 
no subitem 5.2.7, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo de todos eles, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias. Neste caso, o candidato deverá registrar sua impressão digital, 
além da assinatura, no cartão resposta e em formulário próprio. 
5.2.9. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente manter 
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as campainhas de 
celular e os sinais de alarme. Ao entrar na sala, se possuir qualquer equipamento eletrônico, este 
será acondicionado desligado em envelope opaco e lacrado. O uso de quaisquer 
funcionalidades de aparelhos tais como bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, 
gravador, agenda eletrônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital, entre outros, incorrerá 
na exclusão do candidato do certame, podendo a organização do Concurso vetar o ingresso do 
candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. 
5.2.10. Nos locais de prova haverá rastreamento eletrônico de sinais. 
5.2.11. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início 
da mesma, podendo levar o caderno de provas. 
5.2.12. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar a sala de provas 
juntos, após assinarem o boletim de sala. 
5.2.13. A lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala 
reservada, desde que o requeira no momento da inscrição, para adoção das providências 
necessárias, de acordo com a Lei 13872/19. 
5.2.14. A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado. 
5.2.15. A lactante deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o 
acompanhante e a criança.  
5.2.16. Não será disponibilizado pelo IBAM, responsável para a guarda da criança, acarretando à 
candidata a impossibilidade de realização da prova. 
5.2.17. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 
5.2.18. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e 
uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau 
de parentesco ou de amizade com a candidata. 
5.2.19. Nas Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de 
Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da 
Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em 
hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. Na correção da 
Folha de Respostas será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assinalada, sem 
opção assinalada ou com rasura. O candidato deverá assinar a Folha de Respostas, passível de 
desclassificação caso não o faça. 
5.2.20. A Comissão poderá, justificadamente, alterar as normas previstas no item 5 e seus 
desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Concurso. 
5.2.21. As provas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
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5.3. Do protocolo sanitário 
5.3.1. O candidato deve comparecer ao local de provas utilizando máscara para proteção à COVID-
19 podendo portar álcool em gel ou líquido antisséptico (70%). A máscara deve cobrir totalmente o 
nariz e a boca do participante e estar no rosto desde a sua entrada até sua saída do local de 
provas. 
5.3.2. Será de responsabilidade do candidato levar máscara e álcool para uso pessoal. A troca da 
máscara deverá ocorrer antes do início ou após o término da prova, não sendo possível efetuar a 
troca durante a realização da prova. 
5.3.3. O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização da prova e 
enquanto estiver no local a não ser para beber água ou se identificar. 
5.3.4. Durante a identificação do participante, será necessária a retirada pelo candidato da máscara 
de proteção, sem tocar sua parte frontal, prosseguida da higienização das mãos com álcool em gel 
ou líquido, antes de se sentar. Para esse procedimento será respeitada a distância mínima entre o 
candidato e o fiscal de sala. 
5.3.5. O candidato deve levar sua própria garrafa de água (transparente), não será permitido a 
utilização de bebedouros nos locais de provas. 
5.3.6. Não será permitida a alimentação do candidato durante a realização da prova, exceto os 
candidatos com condições de saúde que requerem alimentação intervalada (diabéticos, 
hipertensos, hipotensos, etc.). Nesses casos, os candidatos deverão comparecer ao local de prova 
munido do laudo médico que ateste sua condição e a alimentação ocorrerá em local designado 
pela coordenação do local. 
5.3.7. O candidato deverá utilizar sua própria caneta para assinar a lista de presença, cartão 
resposta e demais documentos que se façam necessários. 
5.3.8. O participante não poderá adentrar ou permanecer no local de aplicação das provas, assim 
entendido como as dependências físicas onde será realizada aprova, sem documento de 
identificação válido e sem a máscara de proteção à Covid-19. Caso o participante precise aguardar 
o recebimento de documento válido e/ou da máscara de proteção, deverá fazê-lo fora do local de 
prova. 
5.3.9. Será dispensado o uso da máscara para os candidatos amparados pela Lei nº 14.019, de 02 
de julho de 2020 - pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com 
quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara. Nesses 
casos, os candidatos deverão comparecer ao local de prova munido do laudo médico que ateste 
sua condição. 
5.3.10. Recomenda-se a utilização dos banheiros somente quando for estritamente necessário aos 
candidatos, com rígido processo de controle de entrada, higiene e assepsia. 
5.3.11. O candidato ao terminar sua prova, após uma hora do seu início, deverá retirar-se 
imediatamente do local, não podendo permanecer em suas dependências, tampouco utilizar os 
banheiros e bebedouros. 
5.3.12. O candidato que descumprir as regras constantes deste Edital, especialmente se 
retirar a máscara durante a permanência no local de prova ou desrespeitar as normas aqui 
estabelecidas ou as orientações da equipe de fiscalização quanto ao distanciamento e 
medidas de prevenção de contágio, será eliminado do concurso e retirado do local de prova. 
5.3.13. A alocação dos candidatos na sala cumprirá o distanciamento mínimo estabelecido no 
decreto estadual. 
 
5.4.Títulos 
5.4.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos. 
5.4.1.1. Os pontos referidos no item anterior obedecerão aos critérios a seguir: 
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Para os cargos de Psicopedagogo, Orientador de Políticas Educacionais Inclusivas e 
Controlador: 

 Especialização lato sensu (desde que não seja aquela que será requisito de posse): 
reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil, que guarde relação direta com 
a área de atuação para o qual o candidato prestará prova, com o mínimo de 360 (trezentos 
e sessenta) horas/aula, mediante apresentação de cópia simples de certificado de 
conclusão devidamente registrado: 05 (cinco) pontos, sendo possível acumular até 10 
pontos. 

 Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil, desde que guarde 
relação direta com as atribuições do cargo e a área de atuação para o qual o candidato 
prestará prova, mediante apresentação de cópia simples de certificado de conclusão e título 
de Mestre devidamente registrado: 15 (quinze) pontos. 

5.4.2. Somente serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas 
objetivas. 
5.4.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos. 
 
5.5. Apresentação de títulos: 
5.5.1. Para fins de cumprimento dos prazos legais, os títulos deverão ser enviados, via correio, 
para análise, exclusivamente no período de inscrições, para o escritório regional do IBAM – 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 
89035-310, Bairro Vila Nova – Blumenau-SC. 
5.5.2. O candidato que efetuar mais de uma inscrição deverá enviar um conjunto de documentos 
para cada inscrição. Será considerado somente um conjunto de documentos para cada inscrição. 
Estes poderão ser enviados no mesmo envelope. 
5.5.3. Os títulos deverão ser postados (somente serão recebidos envelopes via correio), em 
envelope fechado, exclusivo para títulos, contendo em seu interior cópia dos certificados e 
comprovante de inscrição (se for o boleto, este não precisa estar pago) com número de inscrição 
do candidato. 
5.5.4. Na parte externa do envelope deverá ser colado o formulário identificado como Anexo VI, 
devidamente preenchido. 
 
5.6. Prova Prática 
5.6.1. Os candidatos aprovados nas provas escritas para os cargos de Mecânico e Operador de 
Máquinas serão convocados para a prova prática, que terá caráter eliminatório e classificatório e 
será realizada em data e local a ser divulgado em edital próprio. 
5.6.2. A prova prática para o cargo de Mecânico consistirá em identificar ferramentas e 
equipamentos e montar e/ou desmontar blocos de mecânica pesada e automotiva em geral. 
5.6.3. A prova prática para o cargo de Operador de Máquinas será realizada com duas Máquinas 
sendo uma retroescavadeira e uma motoniveladora. 
5.6.4. Os critérios de avaliação que irão compor a prova terão como base os Conhecimentos 
Técnico-Profissionais dos cargos e serão detalhados em Edital de Convocação que será publicado 
após a publicação da classificação parcial, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência. 
5.6.5. A pontuação da prova prática será somada a pontuação final da prova objetiva destes 
cargos e a classificação será reprocessada a partir dessa somatória. 
5.6.6. A prova prática será avaliada por uma junta de profissionais da área e o resultado divulgado 
no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o 
encerramento da mesma. 
 
 

http://www.ibam-concursos.org.br/
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5.7. Contagem de Pontos 
5.7.1. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em 
cada um dos núcleos de prova, dos títulos, quando for o caso e da prova prática para os 
candidatos aos cargos de Mecânico e Operador de Máquinas. 
 
6. RECURSOS E REVISÕES 
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Processo Seletivo. 
6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Processo Seletivo poderá 
interpor recurso, mediante requerimento individual, conforme as orientações a seguir: 
a) seja feito via Internet, através do site www.ibam-concursos.org.br, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, contados após a publicação do ato que motivou a reclamação, no horário de 8h às 18h.  
b) acessar o site www.ibam-concursos.org.br, entrar em Área do Candidato com número do CPF e 
criar o recurso, através da opção Abrir Recurso. Assim que aparecer na tela o número do recurso, 
o candidato deverá preencher e salvar no seu computador o formulário de Interposição de 
Recurso constante do Anexo IV. Em seguida entrar no recurso criado e anexar o formulário em 
PDF com a fundamentação e enviar. 
Em caso de recurso contra gabarito deverá ser um formulário por questão recorrida. 
c) conste obrigatoriamente do recurso fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de 
recursos contra questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada.  
d) quando o recurso for julgado pela Banca, a resposta estará disponível para vista do candidato 
na opção Área do candidato - RECURSOS. 
e) o IBAM e o Município de Balneário Piçarras não se responsabilizarão por falhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, salvo 
quando o motivo da falha for comprovadamente de responsabilidade das entidades organizadoras 
do Processo Seletivo. 
f) o candidato tem a obrigação de acompanhar a comunicação feita pelo IBAM na Área do 
candidato e através do e-mail cadastrado no Formulário de inscrição, não cabendo ao IBAM 
qualquer responsabilidade pelo não acompanhamento ou pela demora na resposta por parte do 
candidato. 
6.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for 
apresentado fora do prazo estabelecido na letra a do item 6.2. 
6.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, fax, via postal ou outro 
meio que não seja o especificado no item 6 e seus desdobramentos do Edital. 
6.5. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
6.6. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação, publicação 
ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação. 
6.7. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
a) em desacordo com as especificações contidas no item 6 e seus desdobramentos; 
b) sem o Anexo IV em Word ou PDF; 
c) com redação manuscrita; 
d) fora do prazo estabelecido; 
e) fora da fase estabelecida; 
f) sem fundamentação lógica, coerente e consistente; 
g) com pendência de envio de arquivo contendo a fundamentação do recurso, nos moldes do item 
6.2 letra b; 
h) contra terceiros; 
i) em coletivo; 
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j) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora. 
6.8. Será dada publicidade às decisões dos recursos, nos sites do IBAM 
(www.ibamconcursos.org.br) e da Prefeitura e no Mural de Atos da Prefeitura do Município 
Balneário Piçarras. 
6.9. Não haverá 2ª (segunda) instância de recurso administrativo. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao Concurso, conforme descrito no item 
5 e no Anexo II do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas. 
7.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os 
seguintes critérios para o desempate dos candidatos: 
 
a) para os cargos de Nível Superior e Nível Médio: 
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior no de pontos na prova de Português; 
3°) maior no de pontos na prova de Legislação; 
4º) maior idade. 
 
b) para o cargo de Nível Fundamental: 
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior no de pontos na prova de Português; 
3°) maior no de pontos na prova de Matemática; 
4º) maior idade. 
 
7.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como 
primeiro critério o mais idoso, conforme parágrafo único da Lei nº 10.741/03. 
7.3. Os gabaritos serão divulgados no dia 22 de novembro de 2021, no site (www.ibam-
concursos.org.br). 
7.4. O resultado preliminar do Concurso contendo o desempenho de todos os candidatos inscritos, 
por cargo, em ordem decrescente de pontuação, será publicado no site (www.ibam-
concursos.org.br), através da opção Documentação do Concurso. 
 
8. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.2. Após decididos todos os recursos, será também publicada, nos endereços acima, uma relação 
final com todos os candidatos aprovados por cargo e em ordem de classificação.  
8.3. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito, publicado no Mural e no site 
eletrônico da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras e terá validade de dois anos, podendo 
ser prorrogado por igual período. 
 
9. DA CONVOCAÇÃO  
9.1. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso quando convocados, serão 
encaminhados para o exame médico e para a comprovação dos requisitos exigidos no item 2 do 
presente Edital, obedecendo-se rigorosamente a ordem da classificação. 
9.2. Os exames médicos admissionais deverão emitir parecer de APTO ou NÃO APTO para o 
exercício do cargo, sendo este de caráter eliminatório. 
9.2.1. A critério do médico avaliador responsável pelo parecer referido no item 9.2, poderão ser 
requisitados exames complementares. 

http://www.ibamconcursos.org.br/
http://www.ibam-concursos.org.br/
http://www.ibam-concursos.org.br/
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9.3. A Prefeitura do Município de Balneário Piçarras fará a convocação dos aprovados, 
obedecendo a ordem de classificação, através de telegrama enviado pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT. 
9.4. Os candidatos considerados aptos nos exames médicos deverão apresentar a documentação 
necessária à sua nomeação (conforme item 2 do edital), ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura, situado à Avenida Emanoel Pinto, 1655 – Centro - Balneário Piçarras /SC. 
9.5. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso 
Público é de responsabilidade exclusiva do candidato, através do site eletrônico da Prefeitura de 
Balneário Piçarras. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão 
automaticamente eliminados do Concurso em qualquer de suas fases. 
10.2. Será excluído do certame o candidato que: 

 faltar a qualquer uma das fases do Concurso; 
 portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar 

o andamento normal do Concurso; 
 deixar de assinar o cartão resposta; 
 for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato; 
 for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, 

sem prejuízo do indiciamento cabível; 
 deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste 

Edital. 
10.3. O presente Concurso Público objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras. 
10.4. A aprovação em Concurso não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo critério 
da Prefeitura, dentro do prazo de validade do certame em conformidade com a necessidade atual e 
futura da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras. 
10.5. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso 
Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone 
informações relativas ao resultado do Concurso Público, porém outras se necessário, poderão ser 
obtidas pelo telefone 47 3041 6262. 
10.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico, junto ao IBAM, até 
a publicação da classificação final do Concurso, e junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras, após a homologação do resultado do Concurso. 
10.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, competente também para julgar, em 
decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos. 
10.8. O presente Edital estará disponibilizado no site do IBAM, (www.ibam-concursos.org.br), no 
site (balneariopicarras.atende.net) e no mural da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras. 
10.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a 
realização do Concurso, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 

Balneário Piçarras, 30 de setembro de 2021. 
 
 

Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de Balneário Piçarras/SC 

http://www.ibam-concursos.org.br)(verificar/
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CÓDIGO 
DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO-
BASE 
(R$) 

NÍVEL SUPERIOR 

01 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de registro no 
CRESS. 

01 30h R$ 3.963,96 

02 
CONTROLADOR INTERNO DO 
MUNICÍPIO 

Diploma de graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou 
Direito. 

01 40h R$ 4.476,94 

03 ENFERMEIRO 
Diploma de graduação em Enfermagem e comprovante de registro no 
COREN. 

01 30h R$ 2.410,66 

04 MÉDICO (Clínico Geral) Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM 
 

03 10h R$ 4.592,14* 

05 MÉDICO PSIQUIATRA 
Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e 
Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Psiquiatria. 

 
02 20h R$ 7.912,47 

06 
ORIENTADOR DE POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 

Licenciatura plena em Pedagogia com pós Graduação em nível de 
Especialização na área de Educação Especial ou graduação em 
Educação Especial com pós Graduação em nível de Especialização na 
área. 

 
01 

40h R$ 4.038,16 

07 PSICOPEDAGOGO 
Graduação em Psicopedagogia ou Licenciatura plena em Pedagogia 
com pós Graduação em nível de Especialização em Psicopedagogia. 

 
01 40h R$ 4.038,16 

NÍVEL MÉDIO 

08 AGENTE SANITÁRIO Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 01 40h R$ 1.609,58 

09 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 01 40h R$ 1.698,86 

10 AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 01 40h R$ 1.557,27 
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* Neste valor já está incluído gratificação no valor de R$ 1.664,71 de acordo com a LC Nº 12/2009 

 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Dar atendimento ao público, segundo determinação da Secretaria Municipal da Saúde, na área de sua especialidade e outros serviços 
inerentes à sua formação profissional e sua capacitação.  
 
CONTROLADOR: - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de Governo e dos orçamentos. - Comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, 
bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. - Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 
em restos a pagar. - Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo 
limite. - Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. - Controlar a destinação de 
recursos obtidos com a alienação de ativos. - Verificar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo municipal. - Avaliar os procedimentos adotados 
para a regularização da receita e da despesa públicas. - Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias. - Verificar a escrituração das contas públicas. - 
Apreciar relatório de gestão fiscal, assinando-o. - Apreciar relatório de gestão administrativa, assinando-o. - Avaliar os resultados obtidos na execução dos 
programas de Governo e aplicação dos recursos orçamentários. - Apontar as falhas dos expedientes encaminhados, indicar as soluções e verificar a implementação 
das soluções indicadas. - Organizar, programar e executar auditorias contábil, financeira, operacional e patrimonial nos órgãos da Administração Direta e Indireta do 

CÓDIGO 
DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO-
BASE 
(R$) 

11 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Curso de Técnico de Enfermagem com registro no COREN 
 

02 30h R$ 1.609,58 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

12 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO 

Saber ler e escrever 01 40h R$ 1.557,27 

13 MECÂNICO Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 01 40h R$ 2.066,27 

14 OPERADOR DE MÁQUINAS 
Certificado de conclusão dos anos iniciais (4º ano/série) e Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, categoria C 

01 40h R$ 2.548,27 
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Município. - Criar condições para atuação do controle externo ordinário e extraordinário. - Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das 
suas atribuições. - Auxiliar o Prefeito Municipal no desempenho de suas funções e de outras por ele designadas. - Prestar suporte e auxílio aos Secretários 
Municipais e Assessores quando requisitado, na área de sua competência. - Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas 
atribuições. 
 
ENFERMEIRO: Prestar serviços de supervisão administrativa e orientação aos auxiliares de saúde segundo os conhecimentos profissionais inerentes à sua 
formação.  Executar tarefas relacionadas com o atendimento ao público segundo a complexidade do caso e fora do alcance dos auxiliares, bem como as definidas 
pela Secretaria da Saúde e Bem Estar Social. 
 
MÉDICO – Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível, encaminhar o paciente a tratamento especializado quando as 
circunstâncias assim exigirem, e prestar outros serviços de sua especialidade e inerentes a sua profissão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
MÉDICO PSIQUIATRA: Ter habilidade para trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico do serviço, Realizar 
atendimento na área de psiquiatria, Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa, realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e 
acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo 
e área. Realizar atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares, Promover e participar de ações intersetoriais e matriciamento com as Equipes de Saúde 
da Família ou Atenção Básica, favorecendo p trabalho em rede. 
 
ORIENTADOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS: Desenvolver atividades de suporte pedagógico direto à docência, atuando na elaboração, análise, 
aplicação e acompanhamento de políticas educacionais de inclusão na rede de ensino. 
 
PSICOPEDAGOGO: Desenvolver atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica voltadas para a orientação e atendimento aos estudantes 
identificando as dificuldades de aprendizagem e promovendo ações pedagógicas e institucionais para promoção da aprendizagem. 
 
NÍVEL MÉDIO 
 
AGENTE SANITÁRIO; Executar tarefas de vigilância Sanitária nas atividades comerciais e industriais sujeitos à legislação municipal, estadual e federal de saúde 
pública, eguindo as normas fixadas para fiscalização e aplicação de multas estabelecidas em regulamento próprio, mediante notificação, autuação e fechamento do 
estabelecimento infrator na hipótese de reincidência, ou desrespeito aos atos da vigilância. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar atividades qualificadas de nível médio, envolvendo supervisão, orientação, análise, interpretação e aplicação de conhecimentos 
específicos relacionados a pessoal, suprimento, material e transporte, visando o desenvolvimento, cumprimento e aprimoramento de rotinas e procedimentos 
administrativos. 
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AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO: Executar serviços auxiliares de organização e funcionamento de bibliotecas públicas e escolares. 
 
TECNICO DE ENFERMAGEM: Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e 
participar no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem; executar ações 
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 6º desta Lei Complementar; participar da 
orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Executar serviços manuais ou braçais, tais como: conservação de estradas, parques, jardins, coleta de lixo, 
atividades de cemitério e auxiliar em serviços de calceteiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e outros, bem como carga e descarga de viaturas em geral. 
 
MECÂNICO: Efetuar manutenção, revisão geral ou recuperação em peças de conjuntos nos veículos de transporte, tratores e máquinas de terraplanagem, a fim de mantê-
los operacionalmente em condições de trabalho. Executar manutenção em partes elétricas dos veículos e mecânicas. Montar e desmontar os sistemas de suspensão, freios 
e embreagens dos veículos. Lubrificar e substituir peças e conjuntos parciais.  
 
OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar motoniveladoras, tratores e máquinas de terraplanagem na abertura, conservação e limpeza das vias públicas, compactação do solo 
e abertura de valas.  
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 1 

Nível Superior e Médio 

Cargo Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos exigido 
em cada Núcleo de Prova 

 

Controlador, Auxiliar Administrativo e Auxiliar 
Bibliotecário 

Conhecimentos Técnico-profissionais 20 10 100 

Português 10 10 50 

Legislação Constitucional e Municipal 10 10 50 

 
 
Nível Superior e Médio 

Cargo Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos exigido 
em cada Núcleo de Prova 

 

Assistente Social, Enfermeiro, Médico, Médico 
Psiquiatra, Agente Sanitário e Técnico de 
Enfermagem. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 20 10 100 

Português 10 10 50 

Legislação Constitucional, Legislação SUS e 
SUAS 

10 10 50 

 
 
Nível Superior 

Cargo Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos exigido 
em cada Núcleo de Prova 

 

Orientador de Políticas Educacionais Inclusivas 
e Psicopedagogo 

 

Conhecimentos Técnico-profissionais 20 10 100 

Português 10 10 50 

Legislação Municipal e Aspectos relacionados 
à legislação Educacional 

10 10 50 

 
 
 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC 
   CONCURSO PÚBLICO 01/2021  

ANEXO II  
    DEMONSTRATIVO DAS PROVAS 

 

 2 

 
Nível Fundamental 

Cargo Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos exigido 
em cada Núcleo de Prova 

 

Auxiliar de Manutenção e Conservação, 
Mecânico e Operador de Máquinas 

Conhecimentos Técnico-profissionais 10 10 50 

Português 10 10 50 

Matemática 10 10 50 
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 NÍVEL SUPERIOR  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS  

 
1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estruturas e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem.    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes gramaticais em textos; flexões do verbo; uso e colocação dos   pronomes; 
processos de   formação de palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências 
verbal e nominal; crase.  5. Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 
pontuação. 
 
LEGISLAÇÃO PARA O CARGO DE CONTROLADOR 
 
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 
Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. 
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo e Poder Executivo: Competências. 
Atribuições. Responsabilidade. Regime remuneratório dos agentes políticos. O servidor público e a 
constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta 
ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. 
Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o acesso a informações de órgãos 
públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal 8.429/1992. Lei Complementar 
79/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.   
 
LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO e MÉDICOS 
 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). Lei Complementar 79/2004 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.  Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, 
leis e regulamentação. Participação e Controle Social. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, 
Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS. 
Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Sistemas de informação em saúde. 
Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 2017, Lei 8080/90. Estatuto do 
Idoso: Lei 10.741/2003.  
 

LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE ORIENTADOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 
PSICOPEDAGOGO 
 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Base Nacional Comum Curricular. Estatuto da Criança e do Adolescente: 
Lei 8069/90. Lei Complementar 10/98 - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os Servidores do 
Magistério Público Municipal de Balneário Piçarras. Lei Complementar 79/2004 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Balneário Piçarras.   
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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 
TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 
O Serviço Social como trabalho e profissão no atual contexto histórico. Trajetória histórica da profissão no 
Brasil. Serviço Social e Políticas Sociais. Serviço Social e movimentos sociais. As dimensões ético-políticas, 
técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Serviço Social e processos de trabalho. O 
Projeto Ético-Político do Serviço Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei Federal N.º 
8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social) Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS/1993) e suas alterações. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 
Política de Assistência Social (CFESS/2011). Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 
NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei 
nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e 
III. NOB RH SUAS/2006.  

 
Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos 
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de 
operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Balancete 
de verificação. Apuração de resultados; controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: 
obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de 
avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades 
por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a 
Lei 6.404/76. Teoria da Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades 
de informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e 
alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. 
Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Pública: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, e respectivas alterações). Princípios 
fundamentais de Contabilidade na Perspectiva do Setor Público (aprovados pelo conselho Federal de 
Contabilidade, e alterações). Íntegra do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª 
Edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário da Receita, Tabela de 
Fonte e Tabela de Função e Subfunção. Íntegra do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 11ª edição 
Instrução Normativa IN TC n. 28/2021. Portaria Interministerial STN – Secretaria do Tesouro Nacional e 
Secretaria de Orçamento e Finanças nº 163/01 e alterações. Portaria nº 42/99, do MOG – Ministério de 
Orçamento e Gestão, e alterações. A Lei nº 4.320/64 que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. A Lei Complementar Federal nº101/00 – LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e alterações. Os 
crimes praticados contra as finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). Constituição da República 
Federativa do Brasil: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, dos Impostos e da repartição da 
receita tributária, das finanças públicas e dos orçamentos, da Emenda Constitucional nº 93, da Emenda 
Constitucional nº 29. Lei Federal nº 8.429/92 e alterações. Lei Complementar Federal nº 131/09. Lei 
Complementar Federal nº 141/12. Lei Federal nº 12.527/11. Lei Federal nº 12.846/13 que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira. Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e a Lei Federal nº 10.520/02. 
Resoluções nº40/2001 e 43/2001 do Senado Federal a dispor sobre Dívida Pública e Operações de Créditos. 
Lei Federal nº 13.019/14 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil. Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal e 
as Emendas Constitucionais nº 25/00 e nº 58/09. Decisão Normativa nº 06/2008 (consolidada) do Tribunal de 

ASSISTENTE SOCIAL 

CONTROLADOR 
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Contas do Estado de Santa Catarina. Instrução Normativa nº 14/2012 e alterações do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. Instrução Normativa nº 11/2011 e alterações do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina. Instrução Normativa nº 20/2015 (consolidada) do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. Instrução Normativa nº 19/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Atos 
normativos do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina e as Instruções Normativas IN TC nº 04/2004 e IN TC nº 01/2005. Instrução Normativa nº 
25/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Instrução Normativa nº 21/2015 do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. Sistemas de Controle Interno e Controle Externo. Conceitos e 
princípios aplicáveis a Planos e Orçamento Público e a Despesa Pública.  Matéria Administrativa: 
Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; 
sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 10.520/2002. Atos administrativos: 
conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e 
invalidação. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e 
direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, 
permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos: conceito e 
características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder 
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder.  

 
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Humanização. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Diretrizes operacionais: Pactos 
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os 
Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. 
Gerenciamento de resíduos, biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos 
profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos 
serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e emergências; 
vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde do adulto; saúde da 
criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças 
respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e 
doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 
Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de 
Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças 
Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial. Aspectos clínicos, diagnósticos epidemiológicos relacionados à 
COVID-19. 
 

 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específicos: Hipertensão 
Arterial; Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia pulmonar; Asma brônquica; Sars-CoV-2; 
Hemorragia digestiva; Úlceras e gastrites; Hepatites; Obstrução intestinal; Isquemia mesentérica; 
Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças inflamatórias intestinais; Anemias; Neoplasias malignas mais 
prevalentes; cefaleias e enxaquecas; Convulsões; Acidente vascular encefálico; Infecção urinária; Cólica 
renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia adquirida na Comunidade; Diabetes tipo I e Tipo II; 
Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS; Síndrome Gripal e Doença Respiratória Aguda Grave; SARS-CoV-2; 
Dengue; Tabagismo; Etilismo. 

ENFERMEIRO  

MÉDICO  
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Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 
Psicopatologia. A relação médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de 
humor. Transtornos de ansiedade. Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 
Suicídio e outras emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. 
Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana 
e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental pública. Psiquiatria infantil. 
Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Psiquiatria forense e ética.  
 

 
Educação Especial no Brasil: conceito e história, concepções e características: Estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento; Altas Habilidades/super dotação; Legislação Brasileira sobre 
Educação Especial; Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva; Tecnologia Assistiva; Atendimento Educacional Especializado AEE. O 
processo de Inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular (educação infantil, ensino de jovens e 
adultos). Comunicação Suplementar Alternativa. Transtorno invasivo de desenvolvimento. Proposta 
Curricular de Santa Catarina: Formação Integral na Educação Básica. 

 
1. Dificuldades de aprendizagem e sua relação com o desenvolvimento infantil; 2. Diagnóstico e tratamento 
dos problemas de aprendizagem; 3. Necessidades educacionais especiais e aprendizagem escolar; 4. 
Teorias da aprendizagem escolar; 5. Conceitos fundamentais em neurociências e sua relação com a 
aprendizagem escolar; 6. A Psicopedagogia no Brasil; 7. Desenvolvimento psicológico da criança. 
 
 
 NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS  

 
1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estruturas e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem.    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes gramaticais em textos; flexões do verbo; uso e colocação dos   pronomes.  4. 
Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. Sistema 
Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 
 
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 
Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. 
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo e Poder Executivo: Competências. 
Atribuições. Responsabilidade. Regime remuneratório dos agentes políticos. O servidor público e a 
constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta 

MÉDICO PSIQUIATRA 

ORIENTADOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 

PSICOPEDAGOGO 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL No 01/2021 

ANEXO III – CONTEÚDOS 

5 
 

ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. 
Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o acesso a informações de órgãos 
públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal 8.429/1992. Lei Complementar 
79/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.   
 
LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE AGENTE SANITÁRIO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). Lei Complementar 79/2004 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.  Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, 
leis e regulamentação. Participação e Controle Social. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, 
Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS. 
Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Sistemas de informação em saúde. 
Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 2017, Lei 8080/90. Estatuto do 
Idoso: Lei 10.741/2003.  
 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 
 
AGENTE SANITÁRIO 

 
Saneamento. Atribuições do Agente na Vigilância Sanitária. Trabalho em equipe/processo de 
trabalho/comunicação. Mapeamento/territorialização. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. 
Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em 
saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário. Gestão da 
Vigilância Sanitária / Municipalização / Descentralização. Conceitos: Abrangência, instrumentos de atuação, 
poder de polícia, emissão de autos e documentos legais. Riscos ocupacionais e Saúde do Trabalhador. 
Infrações à legislação sanitária e suas sanções - Lei Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, 
Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas por Alimentos. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - Lei Federal 9782/99 e suas alterações e 
regulamentações. Normas gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas alterações e 
Decretos regulamentadores. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 2007) e 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010). 

 

 
Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna 
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Comunicação oficial: 
atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos 
seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, 
instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, 
requerimento, resolução, contrato, convênio. Técnica Legislativa: conceitos básicos. Sistemática da Lei. 
Requisitos essenciais. Normas gerais para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e 
demais atos normativos. Matemática: Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e 
composta. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. Informática Básica: 
Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a 
internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
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Mídias Contemporâneas. Pesquisa bibliográfica e eletrônica. Noções de organização de bibliotecas. Conceito 
de texto e leitura. Tipologia Textual. Gêneros textuais. Intertextualidade. Autoria e plágio. História da Leitura. 
Práticas de Leitura. Leitura e relações entre textos. Elaboração de projetos de leitura. Papel do Auxiliar de 
Biblioteca. Ética. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Conceitos, 
serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para 
o ambiente de microinformática. 

 

 
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema 
básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; 
DST/AIDS; Atenção à Saúde da Mulher; Atenção à Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a 
Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção à Saúde; Saúde Mental; Educação 
Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do 
trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de 
biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, 
medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de 
curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional 
de enfermagem. Aspectos clínicos, diagnósticos epidemiológicos relacionados à COVID-19. 
 
 
 NÍVEL FUNDAMENTAL  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE NÚCLEO COMUM 
 

Português para todas as funções  

 
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Singular e plural; Sinônimos e 
antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos 
textos; Tempos e modos verbais. 
 

Matemática para todas as funções 

 
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de 
porcentagem e fração.  Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas: 
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), 
massa, volume e capacidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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 NÍVEL FUNDAMENTAL  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 
 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 
Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. 
Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. Tarefas básicas de construção 
civil. Instrumentos agrícolas. Aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Coleta 
de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. 
Conhecimentos gerais em ferramentaria. Materiais de construção. Limpeza de ambientes e equipamentos. 
Jardinagem. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. Relacionamento interpessoal. 
 

MECÂNICO 

 
1. Utilização de instrumentos de medição, tais como: paquímetro, especímetro, micrômetro, relógio 
comparador, goniômetro, torquímetro, manômetro, vacuômetro voltímetro, amperímetro e multímetro 
automotivo. 2. Conhecimentos técnicos sobre lubrificantes utilizados em automóveis e utilitários leves. 3. 
Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em motores de automóveis e utilitários leves, ciclos Otto e 
Diesel, seus órgãos periféricos e sistemas de lubrificação e arrefecimento. 4. Manutenção, diagnóstico e 
correção de defeitos em sistemas de transmissão, suspensão, direção, freios e elétrico de automóveis e 
utilitários leves. 5. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos de equipamentos e dispositivos 
eletromecânicos. 6. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em implementos e acessórios de 
utilitários e máquinas pesadas. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS  

 
1. Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retroescavadeira e pá 
carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção básica e 
verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, 
desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e 
direção defensiva. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 2. Conhecimentos sobre 
legislação de trânsito e direção defensiva. 
 


