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EDITAL 001/2018 – CONCURSO PÚBLICO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA no uso de suas 
atribuições legais torna público a abertura de inscrições para o Concurso Público com intuito de preencher 
as vagas disponíveis, conforme disposição legal, regido pela Consolidação das leis do Trabalho (CLT), 
com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal tendo em vista as disposições 
contidas na Lei Orgânica do Município, Leis Municipais e demais legislações pertinentes, de acordo 
com as seguintes disposições deste Edital. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Concurso Público será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da empresa Caetanno 
Projetos e Assessoria Eireli. 
1.2 O Concurso Público terá a supervisão da “Comissão Especial de Concurso Público”, nomeada pelo 
Decreto nº 2.211/2018 datada de 19 de setembro de 2018. 
1.3 A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de 
realização de provas objetivas e práticas (conforme o cargo), de caráter classificatório e eliminatório, sendo 
que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento de cada 
cargo e a sua singularidade. 
1.4 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das 
provas e exame, esses poderão ser realizados em outras localidades.  
1.5 O candidato poderá obter informações referentes ao certame através do e-mail 
caetannoconcurso@gmail.com e do telefone 77 2103-8272 (de segunda a sexta-feira das 09:00h as 
12:00h e das 14:00h as 16:30h). 

 
2 DOS CARGOS  

 

2.1 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para preenchimento dos cargos, do quadro 
de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, ainda das que surgirem no decorrer do prazo 
de validade do Concurso Público de provas, que será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a contar da data de homologação do certame ou forem, eventualmente, criadas por lei, durante o 
período de validade deste Concurso Público. 
2.2 Os cargos, escolaridade mínima exigida, tipo de prova a que será submetido e quantidade de 
vagas, estão estabelecidos na tabela que segue: 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO ESCOLARIDADE MÍNIMA 
C.H. 

SEMANAL 
PROVAS 

VAGAS 
A/C 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

Coveiro 
Fundamental 

Incompleto 
40 Teórica e 

prática. 
01 R$ 50,00 R$ 1.649,41 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Fundamental 

Incompleto 
40 Teórica 03 R$ 50,00 R$ 1.191,96 

Motorista 
Fundamental Incompleto + 

CNH Categoria “D” 
40 

Teórica e 

Prática 
04 R$ 50,00 R$ 1.649,41 

Operador de 

Máquinas e      

Equipamentos 

Fundamental Incompleto+ 

CNH Categoria “C” 
40 Teórica e 

Prática com 

escavadeira      

hidráulica 

01 R$ 50,00 R$ 1.649,41 

Pedreiro 
Fundamental 

Incompleto 
40 

Teórica e 

prática 
01 R$ 50,00 R$ 2.077,36 
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Servente de Obras 
Fundamental 

Incompleto 
40 Teórica 02 R$ 50,00 R$ 1.323,08 

Servente Escolar 
Fundamental 

Incompleto 
40 Teórica 02 R$ 50,00 R$ 1.191,96 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO ESCOLARIDADE MÍNIMA C.H. 

SEMANAL 
PROVAS VAGASA/C TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
REMUNERAÇÃO 

BÁSICA 

Auxiliar 

Administrativo 
Ensino Médio Completo 

40 Teórica 04 R$ 50,00 R$ 1.702,81 

Auxiliar de 

Consultório 

Dentário 

Ensino Médio Completo + 
Curso Técnico de Auxiliar de 

Consultório Dentário + 
Inscrição no Conselho 

Regional de Odontologia. 

40 Teórica 01 R$ 50,00 R$ 1.534,98 

Monitor de Turismo 
Ensino Fundamental 

Completo 

40 Teórica 01 R$ 50,00 R$ 1.363,78 

Monitor Escolar Ensino Médio Completo 40 Teórica 01 R$ 50,00 R$ 1.325,12 

Técnico de 

Enfermagem 

Ensino Médio Completo 

com curso técnico em 

enfermagem e registro no 

conselho de classe 

40 Teórica 03 R$ 50,00 R$ 1.898,64 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO ESCOLARIDADE MÍNIMA C.H. 

SEMANAL 
PROVAS VAGAS 

A/C 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
REMUNERAÇÃO 

BÁSICA 

Agente de Controle 

Interno 

Curso de Nível Superior 

Completo em Administração, 

Administração Pública, 

Economia, Contabilidade ou 

Direito com registro no 

conselho ou órgão 

fiscalizador da profissão e 

OAB 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.043,37 

Educador Físico 

Curso de Nível Superior 
Completo em Educação 
Física com registro no 
Conselho de Classe 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.483,53 

Enfermeiro 

Curso de Nível Superior 

Completo em Enfermagem e 

registro no COREN 

40 Teórica 02 R$ 100,00 R$ 4.561,22 

Engenheiro 

Agrônomo 

Curso de Nível Superior 

Completo em Engenharia 

Agrônoma e registro no 

CREA 

20 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.554,21 

Fiscal de Obras e 

Posturas 
Ensino Superior Completo 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.043,37 

Fiscal de Tributos 

Curso de Nível Superior 
Completo em, Administração, 

Direito, Contabilidade ou 
Economia 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.043,37 

Fisioterapeuta 

Curso de Nível Superior 
Completo em Fisioterapia, 

com habilitação legal para o 
exercício da profissão, com o 
devido registro no órgão de 

30 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 3.192,77 
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classe. 

Médico Clínico Geral 

Curso de Nível Superior 
Completo em Medicina, com 

habilitação legal para o 
exercício da profissão, com o 
devido registro no órgão de 

classe, CRM. 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 11.106,73 

Médico Veterinário 

Curso de Nível Superior 

Completo em Medicina 

Veterinária e inscrição no 

órgão de classe. 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 4.257,03 

Nutricionista 

Curso de Nível Superior 

Completo em Nutrição e 

inscrição no órgão de classe. 

30 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.043,37 

Odontólogo 

Curso de Nível Superior 
Completo em Odontologia, e 

habilitação legal para o 
exercício da profissão com o 

respectivo registro no 
Conselho Regional de 

Odontologia. 

20 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 4.291,13 

Professor de Artes 

Formação em nível superior 

de graduação, licenciatura 

plena para as 

correspondentes disciplinas e 

áreas de conhecimento 

específicas do currículo, ou 

formação superior em área 

correspondente, 

complementação nos termos 

da legislação vigente. 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.483,53 

Professor de 

Educação Física 

Formação em nível superior 
de graduação, de licenciatura 

plena para as 
correspondentes disciplinas e 

áreas de conhecimento 
específicas do currículo, ou 
formação superior em área 

correspondente, 
complementação nos termos 

da legislação vigente. 

20 Teórica 01 
R$ 100,00 

R$ 1.241,76 

Professor de Música 

Formação em nível superior 

de graduação, de licenciatura 

plena para as 

correspondentes disciplinas e 

áreas de conhecimento 

específicas do currículo, ou 

formação superior em área 

correspondente, 

complementação nos termos 

da legislação vigente. 

40 Teórica 01 R$ 100,00 R$ 2.483,53 

Professor Ensino 

fundamental 

Formação em nível superior 
de graduação, licenciatura 

plena para as 
correspondentes disciplinas e 

áreas de conhecimento 
específicas do currículo, ou 

20 Teórica 01 
R$ 100,00 

R$ 1.241,76 
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* Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PPP (Pessoa Preta ou 
Parda) em virtude de o quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, 
sendo mantido o cadastro de reserva.  

** Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PPD (Pessoa 
Portadora de Deficiência), em virtude de o quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo 
estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva. 

2.3 O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 cargo. 
2.4 O horário de trabalho será estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, de 
acordo com a necessidade e peculiaridade do serviço. 
2.5 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-
se, contudo, a ordem de classificação. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Para participar do Concurso Público Nº 001/2018 o candidato deverá inscrever-se e seguir 
estritamente as normas deste Edital e seus anexos que declara conhecer e concordar com todos os 
requisitos necessários a habilitação no emprego público, bem como se compromete a acompanhar e tomar 
conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos meios definidos neste 
Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

3.2 Serão permitidas apenas inscrições online. 

3.3 As inscrições deverão ser efetuadas através do site: http://caetanno.com.br/editais, no período de 05 
de outubro de 2018 a 05 de novembro de 2018. 
3.4 Para realizar sua inscrição, o candidato deve acessar o site da empresa Caetanno Projetos e 
Assessoria Eireli durante o período de inscrição, e seguir os seguintes procedimentos: 

a) Clicar nos links “Em inscrição” e “mais detalhes” referentes ao concurso que você tenha interesse 
em se candidatar; 

b) Depois clique em “Realizar inscrição” e insira seu CPF; 
c) Faça seu cadastro de candidato se for seu primeiro acesso, caso já esteja cadastrado, faça o login 

e realize a inscrição seguindo as instruções do sistema; 
d) Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição; 
e) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até as 23h e 59min 

do dia 05 de novembro de 2018. 
3.5 O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado exclusivamente 
no banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas, internet banking, até as 23h e 59min da 
data de vencimento estipulada no boleto bancário. 
3.6 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do 
período das inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
3.7 Verificando-se mais de uma inscrição do candidato será considerada apenas a inscrição 
mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha 
efetuado o pagamento da inscrição cancelada. 
3.8 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
3.9 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha 
de inscrição. 
3.10 Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese 
alguma, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado. 
3.11 A Empresa Caetanno Projetos e Assessoria Eireli não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
não concluída por motivo de ordem técnica dos computadores, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

formação superior em área 
correspondente, 

complementação nos termos 
da legislação vigente. 


