
 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
EDITAL Nº 005/2011 
 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 
PROVIMENTO DOS CARGOS DO 
QUADRO DE PESSOAL CIVIL DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, 
ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO 
N° 001/2011. 

 
 
O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO torna público o 2º Termo Aditivo de 

alteração do Edital n. 005/2011 para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Civil da 
Administração do Município de Monte Carlo: 

 
INCLUIR: 
 
1.6 Tabela de atribuições dos cargos ofertados neste concurso público Municipal: 
 
  

CARGOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

MÉDICO (A) Trabalho inerente à profissão, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à medicina; 
incluindo: atendimento às consultas e aos 
pacientes hospitalizados, fazendo as anotações 
devidas; orientação aos pacientes, como seres 
integrais e sociais; notificação de doenças, nos 
termos da lei; orientar enfermeiros, residentes e 
estagiários; participar de reuniões de trabalho, 
conferência médica e de desenvolvimento de 
recursos humanos e outras atividades correlatas. 
Executar tarefas a partir de objetivos 
previamente definidos na área médica de sua 
especialização; auxiliar na elaboração e 
execução de estudos, planos e projetos, dentro 
da área médica de sua especialização; 
interpretar documentos, segundo sua 
especialização, para atender as necessidades do 
serviço; avaliar a capacidade física e mental das 
pessoas; avaliar laudos e exames médicos ou de 
especialistas; realizar vistorias e emitir laudos 



 

médicos relativos à capacidade das pessoas; 
examinar processos e procedimentos de 
interesse do município; prescrever 
medicamentos; aplicar recursos da medicina 
preventiva e terapêutica para promover, 
preservar e recuperar a saúde dos servidores e 
membros da Instituição; elaborar prontuário 
médico; elaborar pareceres da sua área 
específica quando a situação de saúde e /ou 
jurídica assim exigir; executar outras tarefas 
correlatas; participar dos programas de 
atendimento à população atingida por 
calamidade pública; integrar-se com a execução 
dos trabalhos de vacinação e saneamento; 
realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das 
comunidades e sugerir medidas destinadas à 
solução dos problemas levantados; participar da 
elaboração e execução dos programas de 
erradicação e controle de endemias na área 
respectiva; participar das atividades de apoio 
médico-sanitário das Unidades Sanitárias da 
Secretaria de Saúde; participar de eventos que 
visem, seu aprimoramento técnico-científico e 
que atendam aos interesses da Instituição; 
fornecer dados estatísticos de suas atividades; 
participar de treinamento para pessoal de nível 
auxiliar médio e superior; proceder à notificação 
das doenças compulsórias à autoridades 
sanitária local; opinar a respeito da aquisição de 
aparelhos, equipamentos e materiais a serem 
utilizados no desenvolvimento de serviços 
relacionados a sua especialidade; dirigir veículos 
leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; 
manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho; desempenhar outras tarefas afins. 

SUPERVISOR(A)  DE TESOURARIA Supervisionar e controlar equipe e serviços 
financeiros, efetuar e conferir pagamentos, 
planejar e solucionar pendências, projetar 
receitas, elaborar demonstrativos financeiros e 
econômicos, programar pagamentos, examinar 
prestações de contas, conciliar valores, atender 
auditorias, planejar fluxo de caixa, controlar 
saldos bancários, negociar taxas de juros, 
pesquisar taxas bancárias, controlar entrada de 
recursos, distribuir tarefas, orientar execução de 
trabalhos, estabelecer prioridades de trabalho e 



 

demais atividades da função. 
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS Analisa e controla a variação dos custos na folha 

de pagamento, promovendo a inclusão dos 
percentuais de aumentos concedidos, 
elaborando e definindo quadros, tabelas, 
gráficos e programas demonstrativos; controla e 
executa a movimentação de entrada de dados no 
sistema de folha de pagamento, alterando dados 
e incluindo informações, para manter 
atualizados os relatórios solicitados; providencia 
admissões, transferência e rescisões de 
contratos, observando a legislação e normas 
vigentes, para dar prosseguimento a estes 
processos; acompanha e analisa as mudanças na 
legislação, avaliando impactos e propondo 
alternativas, para permitir o correto 
desenvolvimento dos trabalhos; executa 
registros nos assentamentos de funcionários, 
controlando férias, efetuando inclusões, 
alterações e exclusões, para manter em ordem 
seus arquivos; responde pela compra e 
distribuição de vale-transporte, tíquete-refeição 
e outros benefícios instituídos, observando 
prazos e levantando custos, para cumprir 
programas sociais existentes; esclarece e orienta 
os funcionários, informando quanto aos seus 
deveres e direitos, para ampliar a divulgação das 
normas da empresa; acompanha e executa 
programa de seleção e treinamento, levantando 
necessidade, orientando na elaboração de 
material didático, definindo metodologias, 
conteúdos e carga horária, para conseguir o 
máximo aproveitamento; providencia apoio 
logístico aos programas de treinamento, 
convocando participantes, preparando material 
didático e locais de realização, para assegurar 
perfeitas condições ou desenvolvimento; 
promove o recrutamento de mão de obra, 
consultando arquivos, cadastros, currículos e 
realizando entrevistas, para assegurar o 
desenvolvimento dos quadros da empresa; 
assessora a direção geral nos atendimentos com 
representantes trabalhistas, emitindo pareceres 
sobre as matérias tratadas, para organizações 
trabalhistas, para assegurar providências 
compatíveis com o interesse do pessoal e da 
empresa; responde pela eficácia da 
administração de cargos da política de 



 

remuneração, adotando normas consistentes e 
baseadas em modernas políticas da área, para 
assegurar a retenção da mão de obra 
qualificada. 

ASSISTENTE SOCIAL Atividade profissional no campo do serviço 
social, na viabilização de ações assistenciais, com 
a aplicação dos princípios e técnicas pertinentes 
à área, aplicadas ao exame e solução dos 
problemas de ordem sócio-econômica; planejar, 
coordenar, controlar e avaliar programas e 
projetos na área do Serviço Social, aplicados a 
indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e/ou 
participar de projetos de pesquisas, visando à 
implantação e ampliação de serviços 
especializados na área do desenvolvimento 
comunitário; participar no desenvolvimento de 
pesquisas médico-sociais e interpretar junto à 
equipe de saúde a situação social do individuo e 
sua família; fornecer dados sociais para a 
elucidação de diagnósticos médicos e periciais; 
diagnosticar e tratar problemas sociais que 
impeçam comunidade, grupos e indivíduos que 
atingirem um nível satisfatório de saúde; 
desenvolver atividades que visem à promoção, à 
proteção e à recuperação da saúde da 
população, ocupando-se de aplicações sociais, 
através da mobilização e desenvolvimento das 
potencialidades humanas e sociais; mobilizar 
recursos da comunicação para que sejam 
devidamente utilizados e para que possam 
proporcionar os benefícios necessários à 
população; prover, adequar e capacitar e 
capacitar recursos humanos institucionais e/ou 
comunitários, necessários para a realização de 
atividades do Serviço Social; participar de 
programas de treinamento de pessoal técnico e 
auxiliar para o desenvolvimento das ações de 
educação em saúde; orientar indivíduos, 
famílias, grupos, comunidades e instituições; 
esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e 
deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da 
instituição, cuidados especiais, serviços e 
recursos sociais, normas, códigos e legislação e 
sobre processos, procedimentos e técnicas; 
ensinar a otimização do uso de recursos; 
organizar e facilitar; assessorar na elaboração de 
programas e projetos sociais; organizar cursos, 
palestras, reuniões; planejar políticas sociais; 



 

elaborar planos, programas e projetos 
específicos; delimitar o problema; definir público-
alvo, objetivos, metas e metodologia; formular 
propostas; estabelecer prioridades e critérios de 
atendimento; programar atividades; pesquisar a 
realidade social: realizar estudo sócio-
econômico; pesquisar interesses da população, 
perfil dos usuários, características da área de 
atuação, informações in loco, entidades e 
instituições; monitorar as ações em 
desenvolvimento: acompanhar resultados da 
execução de programas, projetos e planos; 
analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; 
verificar atendimento dos compromissos 
acordados com o usuário; criar critérios e 
indicadores para avaliação; aplicar instrumentos 
de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos 
e programas, projetos e planos propostos; 
avaliar satisfação dos usuários; articular recursos 
disponíveis: identificar equipamentos sociais 
disponíveis na instituição; identificar recursos 
financeiros disponíveis; negociar com outras 
entidades e instituições; formar uma rede de 
atendimento; identificar vagas no mercado de 
trabalho para colocação de desempregados; 
desempenhar tarefas administrativas; cadastrar 
usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de 
documentos; administrar recursos financeiros; 
controlar custos; controlar dados estatísticos; 
utilizar recursos de informática; executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; efetuar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais; dar informações e 
pareceres sobre materiais específicos; assistir 
menores, incapazes, doentes mentais, idosos, 
etc.; prestar serviços de âmbito social aos 
carentes e seus familiares a fim de promover o 
bem-estar social; dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho. 

FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA Coordenar e determinar o cumprimento de 
normas técnicas da ABNT e Secretaria Estadual 
de Saúde no caso de pesagens, aferições, 
acondicionamento, procedência e conservação 
de produtos; realiza trabalho de fiscalização de 



 

atividades, locais e ambientais, para se 
detectarem situações ou comportamentos 
individuais ou de grupos, nocivos à saúde 
coletiva; fiscalização e inspeção relacionada à 
vigilância sanitária e epidemiológica; coleta de 
material para análise em laboratório; 
campanhas de levantamento de vetores; 
controle e combate a vetores e roedores; 
desenvolver atividades de orientação e 
fiscalização das condições sanitárias e de 
resguardo da saúde pública e do trabalhador, 
nas seguintes áreas: de alimentos, bebidas e 
água para consumo humano; b) de saneamento, 
inclusive habitacional, tanto urbano quanto 
rural; c) produtos químicos e farmacêuticos; d) 
de condições de trabalho em qualquer ramo de 
atividade; realizar inspeções, vistorias e emissão 
de alvarás sanitários; registrar ocorrências, 
emitir termos de notificação ou multa e dar 
cumprimento à legislação, na execução das 
ações de fiscalização; fiscalização de comércio de 
alimentos, lavratura de autos de infração e de 
coleta de amostra, termos de intimação e 
multas; elaboração de relatórios de inspeção; 
fazer cumprir as leis que proíbem criação de 
animais no perímetro urbano; fiscalizar o 
cumprimento das leis que disponham sobre: 
proibição de depositar lixo nos leitos dos rios, 
lotes vagos e ruas; fiscalizar o cumprimento das 
leis que disponham sobre depósito de material 
em vias públicas; dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade; outras 
atividades correlatas. 

OPERADOR ADMINISTRATIVO Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamentos e 
registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis (empenhos, pagamentos, 
elaboração de balancetes e demonstrativos) e de 
administração tributária; conferência de dados e 
documentos; redação e digitação de textos 
relacionados com administração; atendimento 
ao público; organização de fichários e arquivos; 
formalização de processos administrativos, 
recebimento e conferência, inspeção, 



 

armazenamento e distribuição de materiais, à 
vista de documentação; organização e 
manutenção de arquivo ou fichário geral ou de 
unidade administrativa, segundo os princípios e 
técnicas pertinentes; classificação, numeração e 
arquivamento, distribuição de documentos e 
controles de lançamentos tributários; expedição 
de certidões e alvarás; operação de computador; 
atendimento do público interno ou externo, 
buscando identificá-las e encaminhá-las aos 
setores competentes; dirigir veículos leves, 
mediante autorização prévia, quando necessário 
ao exercício das demais atividades; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho. 

ASSISTENTE DE CRECHE Auxilia no planejamento de jogos e 
entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e 
outras atividades a serem desenvolvidas pelas 
crianças, selecionando ou preparando textos 
adequados, consultando obras específicas ou 
trocando ideias com orientadores educacionais, 
para obter um roteiro que facilite as atividades 
educativas e o relacionamento educador-
educando; auxilia na coordenação das atividades 
do curso, desenvolvendo nos alunos o gosto pelo 
desenho, pintura, modelagem, conversação, 
canto e dança, através da prática destas 
atividades, para ajudar as crianças a 
compreenderem melhor o ambiente que as 
rodeia, estimular-lhes as inclinações e aptidões e 
promover sua evolução harmoniosa; infunde nas 
crianças hábitos de limpeza, obediência, 
tolerância e outros atributos morais e sociais, 
empregando recursos audiovisuais ou outros 
meios, a fim de contribuir para a educação das 
mesmas; registra as atividades desenvolvidas no 
curso e todos os acontecimentos pertinentes, 
fazendo anotações no livro de controle, para 
possibilitar a avaliação do desenvolvimento do 
curso. Auxilia na organização de trabalhos 
complementares de caráter cívico, cultural ou 
recreativo. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do dia 23 de novembro de 

2011 até as 14:00 hs do dia 14 de dezembro  de 2011 (...)   
 



 

 
 
 
LEIA-SE: 
 
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do dia 23 de novembro de 

2011 até as 14:00 hs do dia 11 de janeiro de 2012 (...) 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à 

vaga de deficiente, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no período compreendido 
entre as 12:00 horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 2011  
na Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de 
Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I. 

 
 
LEIA-SE: 
 
3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à 

vaga de deficiente, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no período compreendido 
entre as 12:00 horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia   11 de janeiro de 2012  na 
Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, 
conforme modelo constante do Anexo I. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas 

e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. A relação das inscrições homologadas 
estará disponível nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - 
www.montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Carlo, dia 15 de dezembro 
de 2011. 

 
LEIA-SE: 
 
.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e 

deferidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. A relação das inscrições homologadas 
estará disponível nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - 
www.montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Carlo,  12 de janeiro de 
2012. 

 
ONDE SE LÊ: 

 
5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 18 de dezembro de 2011   

e terá duração total de 03:30 (três horas e trinta minutos) horas com início às 08:30 horas. 
 
 



 

5.2.1 
 
 
 
 
 
LEIA-SE: 

 
 
 
 

5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 15 de janeiro de 2012 e 
terá duração total de 03:30 (três horas e trinta minutos) horas com início às 08:30 horas. 

5.2.1 
 
 
 
Monte Carlo, 25 de novembro de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

9.2. Os recursos deverão ser entregues e protocolizados pessoalmente pelo candidato 
ou por seu procurador, no seguinte endereço: Associação dos Municípios do Planalto Sul de 
Santa Catarina– AMPLASC, com endereço na Rua São João Batista, 347 Bairro: Centro, Campos 
Novos-SC - CEP 89620-000 Fone/Fax: (49) 3541-0855, em até 2 (dois) dias úteis, após a 
publicação dos relatórios descritos nos subitens 10.1. b e d, horário das 13:00 hs. até as 18:00 hs. 
mediante comprovação do pagamento da “Taxa de Recurso”.  

LEIA-SE: 
 

9.2. Os recursos deverão ser entregues e protocolizados pessoalmente pelo candidato 
ou por seu procurador, no seguinte endereço: Associação dos Municípios do Planalto Sul de 
Santa Catarina– AMPLASC, com endereço na Rua São João Batista, 347 Bairro: Centro, Campos 
Novos-SC - CEP 89620-000 Fone/Fax: (49) 3541-0855, em até 2 (dois) dias úteis, após a 
publicação dos relatórios descritos nos subitens 10.1. b e d, horário das 13:00 hs. até as 18:00 hs. 
Não haverá cobrança de taxa de recurso. 

 

 

 

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2011 

LOCAL: Escola de Educação Básica Municipal Carlos Pisani, localizada à rua 
Maria de Lurdes Pisani- bairro Pôr do Sol - Monte Carlo/ SC 

Horário: Início 08:30 - Término 12:00 horas. 

DATA: 15 DE JANEIRO DE 2012 

LOCAL: Escola de Educação Básica Municipal Carlos Pisani, localizada à rua 
Maria de Lurdes Pisani- bairro Pôr do Sol - Monte Carlo/ SC 

Horário: Início 08:30 - Término 12:00 horas. 



 

EXCLUIR: 

9.2.1. O valor da taxa de recurso será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos de 
nível superior e de R$ 15,00 (quinze reais) para os demais cargos, que será aplicado somente em 
relação á letra “b” do subitem 10.1 deste Edital.  

INCLUIR: 
 
12.9. A banca examinadora deste concurso poderá ser contatada pelo e-mail 

amplasc@amplasc.org.br, pelo site www.amplasc.org.br e pelo fone: 049- 35410855 ou no 
endereço: Rua São João Batista, 347 Bairro: Centro Campos Novos-SC. 

 

Monte Carlo, 16 de dezembro de 2011. 
 
 
 
 

______________________________________ 
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES 

Prefeito Municipal 


