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todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para
o cargo por ocasião danomeação seaprovado econvocado.

1.1.5.1 A legislação Municipal que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site:
www.bandeirante.sc.gov.br

1.1.6. O presente CONCURSOPÚBLICO é válido pelo prazo de 02 (dois) anos contados da data da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado umavez por até igual período.

1.1.7. São condiçõesparaparticipação no presenteConcurso Público:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de
05/ 10/ 88 eEmendaConstitucional nº 19, de04/ 06/ 98 - Art. 3º);

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino,
estar quite também, com asobrigaçõesdo serviçomilitar;

c) Ter conhecimento e concordar com todasas exigências contidasnesteedital;

d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/ função na data da admissão e
provimento ao cargo;

e) Possuir aptidão físicaemental.

1.1.8. Ocandidato deve comprovar a idademínima de 18 anos e a escolaridade/ habilitação exigida
no edital no ato da investidura, sob penadeser automaticamenteeliminado do Concurso Público.

1.1.9.Asprovasserão realizadasnamodalidadeOBJETIVA.

1.2 Cargo, vaga, carga horár ia, remuneração e habil i tação:

1.2.1. As vagasdestinam-se aos cargosabaixo delineadosedeverão ser preenchidas por candidatos
que disponham dos requisitos e escolaridademínima informada no presente Edital, de acordo com
o cargo aquepretendem concorrer, com asseguintesespecificações:

Cargo Vagas
Carga
Horár ia
Semanal

Vencimento
Habil i tação

Tipo de
Prova

Médico Veterinário 01 40 h R$ 4.008,47

Portador decertificado
deconclusão denível
superior comomédico

veterinário, com
registro no órgão

Objetiva
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fiscalizador no exercício
profissional.

Enfermeira daSaúde
daMulher

CR* 20 h R$ 2.372,43

Certificado de
Conclusão decurso

Superior em
Enfermagem com
registro no órgão

fiscalizador do exercício
profissional.

Objetiva

Auxiliar de
Enfermagem

01 +CR* 40 h R$ 1.391,20

Portador decertificado
deconclusão decurso
de2º grau especifico,

com registro no
respectivo órgão

fiscalizador do exercício
profissional.

Objetiva

Agente de
Comunitário de

Saúde.
(Micro área 04)
** Abrangência:

LinhaFlor daSerra,
LinhaHélioWasun,
LinhaVárzeaAlegre,

LinhaGeneral
Ozório, LinhaReno.

01 40 h R$ 1.266,45

Portador decertificado
deconclusão de4 série
do primeiro grau e / ou
curso especifico na

área.

Objetiva

CR* - Cadastro deReserva.

** Micro área 04 –área deabrangência de conformidade com o Decreto Municipal nº 78/ 2017.

Nota: De acordo com a Lei n.º 11.350/ 2006 o candidato inscrito para o cargo/ função de Agente
Comunitário de Saúde deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data de
publicação do presente Edital. OMunicípio de Bandeirante (SC) oferecerá aos candidatos aprovados
no Concurso Público quando de seu chamamento Curso Introdutório de Formação Inicial e
Continuada.

2. DASINSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para o CONCURSO PÚBLICO poderão ser efetuadas pela INTERNET ou
PRESENCIAL - ON LINE, no período das 08 horas do dia 01/ 12/ 2017 às 23h59min do dia
02/ 01/ 2018.


