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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO に EDITAL Nº 051/2019 

 
 
Abre inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos, destinado a prover vagas no Nível Inicial do 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal 
de Educação, define suas normas e dá outras 
providências. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍがà ;デヴ;┗YゲàS;àSWIヴWデ;ヴｷ; M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SW ES┌I;N?ﾗがà デﾗヴﾐ;àヮ┎HﾉｷIﾗがàケ┌WàWゲデ?ﾗà;HWヴデ;ゲà;ゲà
ｷﾐゲIヴｷNﾛWゲà ヮ;ヴ;à ﾗà CﾗﾐI┌ヴゲﾗà P┎HﾉｷIﾗà SWà Pヴﾗ┗;ゲà Wà Tｹデ┌ﾉﾗゲがà ヮ;ヴ;à ヮヴﾗ┗Wヴà ┗;ｪ;ゲà à ﾐﾗà ﾐｹ┗Wﾉà ｷﾐｷIｷ;ﾉà Sﾗà ケ┌;Sヴﾗà
PWヴﾏ;ﾐWﾐデWàSWàPWゲゲﾗ;ﾉがàS;à“WIヴWデ;ヴｷ;àM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàSWàES┌I;N?ﾗがàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏà;àLWｷàOヴｪ>ﾐｷI;àSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗがàLWｷà
CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàヱンヲっヲヰヰΒàWà ゲ┌;ゲà;ﾉデWヴ;NﾛWゲがà LWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàヱΓヵっヲヰヱヱがà LWｷàM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ヱくΓヲヰっヱΓΒヱがàSWﾏ;ｷゲà
ﾉWｪｷゲﾉ;NﾛWゲàヮWヴデｷﾐWﾐデWゲàWàﾗàケ┌WàゲWàヴWｪWヴ=àヮWﾉ;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲàWゲデ;HWﾉWIｷS;ゲàﾐWゲデWàESｷデ;ﾉàWàゲW┌ゲàáﾐW┝ﾗゲく 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
ヱくヱàOàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗがàヮ;ヴ;àデﾗSﾗゲàﾗゲàWaWｷデﾗゲがàデWﾏà┗;ﾉｷS;SWàSWàヰヲàふSﾗｷゲぶà;ﾐﾗゲがà;àIﾗﾐデ;ヴàS;àS;デ;àSWàヮ┌HﾉｷI;N?ﾗà
S;à ｴﾗﾏﾗﾉﾗｪ;N?ﾗà Sﾗà ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗà aｷﾐ;ﾉがà ヮﾗSWﾐSﾗà ゲWヴà ヮヴﾗヴヴﾗｪ;Sﾗà ヮﾗヴà ｷｪ┌;ﾉà ヮWヴｹﾗSﾗがà ;à IヴｷデYヴｷﾗàS;àáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗà
P┎HﾉｷI;く 
ヱくヲàOà ヮWヴｹﾗSﾗà SWà ┗;ﾉｷS;SWà Wゲデ;HWﾉWIｷSﾗà ヮ;ヴ;à WゲデWà CﾗﾐI┌ヴゲﾗà P┎HﾉｷIﾗà ﾐ?ﾗà ｪWヴ;がà ヮ;ヴ;à ﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗà SWà Iデ;ﾃ;ｹがà ;à
ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWà SWà ;ヮヴﾗ┗Wｷデ;ヴà デﾗSﾗゲà ﾗゲà I;ﾐSｷS;デﾗゲà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;Sﾗゲà Wà ;ヮヴﾗ┗;Sﾗゲくà áà ;ヮヴﾗ┗;N?ﾗà ｪWヴ;がà ヮ;ヴ;à ﾗà
I;ﾐSｷS;デﾗがà;ヮWﾐ;ゲàﾗàSｷヴWｷデﾗà<àヮヴWaWヴZﾐIｷ;àﾐ;àﾐﾗﾏW;N?ﾗがàSWヮWﾐSWﾐSﾗàS;àゲ┌;àIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàﾐﾗàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗく 
1.3 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Fundação Universidade do Vale do Itajaí に 
UNIVALI, obedecidas as normas do presente Edital. 
1.4 O inteiro teor do Edital estará disponível no site www.univali.br/concurso e no site da Prefeitura Municipal 
de Itajaí www.itajai.sc.gov.br sendo de responsabilidade exclusiva do candidato o acesso a esse documento. 
 
2. DOS CARGOS, DA ESCOLARIDADE, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E VAGAS 
2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas referentes aos cargos dispostos no quadro abaixo: 
 

Cargo Escolaridade / Requisitos Mínimos 
Carga 

Horária 
Vagas 

Agente de Apoio em Educação 
Especial 

Fﾗヴﾏ;N?ﾗàWﾏàﾐｹ┗WﾉàﾏYSｷﾗぎàﾏﾗS;ﾉｷS;SWàM;ｪｷゲデYヴｷﾗàふﾐ;àa;ﾉデ;àSﾗà
ヴWケ┌ｷゲｷデﾗàﾐｹ┗WﾉàﾏYSｷﾗàﾐ;àﾏﾗS;ﾉｷS;SWàM;ｪｷゲデYヴｷﾗがàﾗàヴWケ┌ｷゲｷデﾗàヮﾗSWヴ=àゲWヴà

ヮヴWWﾐIｴｷSﾗàSWàﾏ;ﾐWｷヴ;àゲ┌ヮﾉWデｷ┗;àヮﾗヴàｪヴ;S┌;N?ﾗàWﾏàPWS;ｪﾗｪｷ;ぶく 

20H 20 

40H 06 

Agente em Atividade de Educação 
Fﾗヴﾏ;N?ﾗàWﾏàﾐｹ┗WﾉàﾏYSｷﾗぎàﾏﾗS;ﾉｷS;SWàM;ｪｷゲデYヴｷﾗàふﾐ;àa;ﾉデ;àSﾗà

ヴWケ┌ｷゲｷデﾗàﾐｹ┗WﾉàﾏYSｷﾗàﾐ;àﾏﾗS;ﾉｷS;SWàM;ｪｷゲデYヴｷﾗがàﾗàヴWケ┌ｷゲｷデﾗàヮﾗSWヴ=àゲWヴà
ヮヴWWﾐIｴｷSﾗàSWàﾏ;ﾐWｷヴ;àゲ┌ヮﾉWデｷ┗;àヮﾗヴàｪヴ;S┌;N?ﾗàWﾏàPWS;ｪﾗｪｷ;ぶく 

30H 10 

 

2.2 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
2.2.1 Aos candidatos pessoa com de deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso 
Público desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, e a eles serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de acordo 
com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto Federal 3.298/99, conforme discriminado neste 
Edital e seus Anexos. 
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ヲくヲくヱくヱàO primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso Público 
será contratado para ocupar a quinta vaga oferecida no referido cargo, enquanto os demais serão contratados 
a cada intervalo de vinte vagas oferecidas em cada cargoく 
2.2.2 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD) àquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas 
no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações. 
2.2.3 No ato da inscrição o candidato pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar no formulário eletrônico 
de inscrição, sua deficiência. O candidato pessoa com deficiência (PcD) que no ato da inscrição não declarar 
essa condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação;  
2.2.4 O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar junto a Universidade do Vale do Itajaí に 
UNIVALI に Processo Seletivo に na Rua Uruguai, Nº 458 に Bloco B2 に sala 101 - Centro に Itajaí/SC, no período 
compreendido entre 23 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, das 08h às 14h, requerimento に Anexo II 
(conforme formulário disponível no website www.univali.br/concurso) anexando a este o Laudo Médico 
emitido no ano de 2019, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da 
deficiência. Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante de inscrição.  
2.2.5 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não protocolar o requerimento e laudo médico emitido 
em 2019 ou 2020, conforme especificado no item 2.2.4, não será considerado como deficiente apto para 
concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, 
neste caso a inscrição será revertida, para que o candidato concorra as demais vagas não reservadas. 
2.2.6 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos pessoas com deficiência (PcD), dentro 
das possibilidades da Executora do Concurso Público, somente serão efetuadas para aqueles que 
comunicarem sua deficiência nas condições do item 8.8. 
2.2.7 Os candidatos pessoa com deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
2.2.8 A homologação final do candidato como pessoa com deficiência (PcD) se dará após a publicação dos 
resultados finais deste concurso, quando os candidatos  pessoas com deficiência (PcD) aprovados, 
classificados e chamados para ocupar vaga, deverão submeter-se à avaliação médica ocupacional da Perícia 
Médica Ocupacional de Itajaí, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor, sob a responsabilidade da Diretoria de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí. 
2.2.9 A homologação final do candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), após a avaliação 
determinada no item 2.2.8 deste Edital, se dará da seguinte forma:  
a) Homologada como candidato pessoa com deficiência (PcD) com direito à reserva de vaga, quando a 
deficiência não impedir o normal desempenho de todas as atividades do cargo;  
b) Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente por não se 
enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal 3.298/99, que caracterizam as pessoas com deficiência 
(PcD). Neste caso o candidato continua inserido na classificação geral;  
c) Não homologada em face da incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo a 
que concorre, ficando então o candidato excluído do Concurso Público em que se inscreveu.  
2.2.10 Caso o candidato pessoa com deficiência (PcD) seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o 
candidato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos pessoas com 
deficiência (PcD) ou por reprovação dos concorrentes será revertida para a classificação geral.  
 
3. DA JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E ETAPAS DO CONCURSO 
3.1 A carga horária e os vencimentos estão relacionados no quadro que segue:  
 



 

ン 

 

 

 

Cargo 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimentos 

Agente em Atividade de Educação 30h R$ 2.180,49 

Agente de Apoio em Educação Especial 
20h R$ 1.453,67 

40h R$ 2.907,32 

Obs.: As remunerações dos cargos de Agente em Atividade de Educação e Agente de Apoio em Educação 
Especial será composta pelo vencimento base acrescido das gratificações de 10% caso haja graduação em 
Pedagogia ou Normal Superior. 
 

3.2 DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
3.2.1 O presente Concurso Público será composto pelas seguintes etapas: 
ンくヲくヱくヱàPヴｷﾏWｷヴ;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àOHﾃWデｷ┗;à 
ンくヲくヱくヲà“Wｪ┌ﾐS;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àSWàTｹデ┌ﾉﾗゲà 
 
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
4.1 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1.1 A taxa de inscrição a ser paga em moeda corrente ou cheque nominal, em favor da UNIVALI, será de R$ 
60,00 (sessenta reais). 
O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de cheque somente terá sua inscrição 
efetivada após a compensação deste. 
O candidato, após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a 
devolução da importância recolhida, mesmo que tenha realizado a inscrição incorretamente ou que realize 
nova inscrição. 
4.2 DA VALIDADE DA INSCRIÇÃO 
4.2.1 Ao candidato só será permitida uma inscrição. Caso o candidato efetue mais de uma inscrição, será 
considerada válida a de número maior. 
4.3 DA ASSINATURA NO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
4.3.1 O candidato, ou seu representante legal, ao clicar em に さEU ACEITOざàに antes do início de preenchimento 
do Requerimento de Inscrição, indica que leu e que concorda, mesmo que tacitamente, com as normas do 
Edital, com as orientações disponíveis na página que regerão o presente Concurso Público, e com as decisões 
que possam ser tomadas nos casos omissos e não previstos neste Edital. 
4.4 DA INSCRIÇÃO 
4.4.1 A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet pelo site: www.univali.br/concurso  
4.4.2 Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato, ou seu representante legal, deverá: 
a) áIWゲゲ;ヴàﾗàƐŝƚĞà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗàWàﾗàﾉｷﾐﾆàINSCRIÇÃO ON LINEがàﾐﾗàヮWヴｹﾗSﾗàWﾐデヴWà<ゲà15 horas do dia 

19 de dezembro de 2019 até às 15 horas do dia 07 de fevereiro de 2020, e preencher o Requerimento deà
IﾐゲIヴｷN?ﾗがàIﾗﾐaﾗヴﾏWàｷﾐゲデヴ┌NﾛWゲàIﾗﾐデｷS;ゲàﾐ;àヮ=ｪｷﾐ;き 

b) IﾏヮヴｷﾏｷヴàﾗàI;ヴデ?ﾗàSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗàWàﾗàHﾗﾉWデﾗàH;ﾐI=ヴｷﾗàヮ;ヴ;àヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗàS;àデ;┝;àSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗき 
c) Pヴﾗ┗ｷSWﾐIｷ;ヴà ﾗà ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗà S;à デ;┝;à SWà ｷﾐゲIヴｷN?ﾗà ┌ゲ;ﾐSﾗà ﾗà HﾗﾉWデﾗà H;ﾐI=ヴｷﾗがà até o dia 07 de fevereiro de 

2020, último dia previsto para inscrição. Esse pagamento poderá ser efetuado em qualquer agênciaà
H;ﾐI=ヴｷ;àSﾗàTWヴヴｷデﾙヴｷﾗàN;Iｷﾗﾐ;ﾉがàﾗHゲWヴ┗;Sﾗàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàSWà;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàW┝デWヴﾐﾗàS;ゲà;ｪZﾐIｷ;ゲがàﾗ┌àWﾏàヮﾗゲデﾗゲà
SWà;┌デﾗà;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàWっﾗ┌àヮWﾉ;àｷﾐデWヴﾐWデàﾗHゲWヴ┗;Sﾗàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàヮWﾉﾗàH;ﾐIﾗàヮ;ヴ;àケ┌ｷデ;N?ﾗきà 

d) RWIWHWヴà ﾗà I;ヴデ?ﾗà SWà ｷﾐゲIヴｷN?ﾗà SW┗ｷS;ﾏWﾐデWà ;┌デWﾐデｷI;Sﾗà ヮWﾉ;à ;ｪZﾐIｷ;à H;ﾐI=ヴｷ;à ﾗ┌à ;ﾐW┝;ヴà ;ﾗà I;ヴデ?ﾗà SWà
ｷﾐゲIヴｷN?ﾗàﾗàIﾗﾏヮヴﾗ┗;ﾐデWàSWàヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗく 

4.4.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o correto preenchimento 
do requerimento e pagamento da taxa de inscrição. 
4.4.4 A inscrição será validada após o pagamento do boleto bancário. O candidato que não efetuar o 



 

ヴ 

 

 

 

pagamento do boleto bancário até o dia 07 de fevereiro de 2020 terá automaticamente a sua inscrição 
cancelada. Pagamentos agendados e não efetuados até o dia 07 de fevereiro de 2020 e pagamentos 
realizados após essa data não serão considerados como realizados em hipótese alguma, implicando na não 
efetivação da inscrição. 
4.4.5 O Município de Itajaí e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.4.6 Não serão aceitas inscrições pagas por depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou 
depósito em conta corrente, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. 
4.4.7 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 
4.4.8 A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pelo Município de Itajaí. 
4.4.9 Da isenção do pagamento da inscrição: 
4.4.9.1 O candidato interessado na isenção de pagamento da inscrição deverá cumprir todos os requisitos 
exigidos na lei municipal nº 5.044, de 14 de março de 2008 e/ou lei municipal nº 3.440, de 18 de outubro de 
1999. Para usufruir deste direito, o candidato deverá protocolar no Processo Seletivo da UNIVALI, no período 
de 23 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020 (data do protocolo), SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO (conforme modelo 
constante do Anexo III deste Edital, disponível para download no site www.univali.br/concurso) anexando a 
solicitação, fotocópia do comprovante de inscrição e fotocópia autenticada do documento comprobatório.  
O Processo Seletivo da UNIVALI está localizado à Rua Uruguai, 458 に Bloco B2 に Sala 101 - Centro に Itajaí に SC に 
nos dias úteis, das 8h às 14h. 
4.4.9.2 O candidato deverá consultar a relação das isenções deferidas a partir das 10h do dia 05 de fevereiro 
de 2020 no site www.univali.br/concurso. 
4.4.9.3 O não cumprimento pelo candidato de qualquer um dos itens referentes à isenção de pagamento da 
inscrição implicará no indeferimento do pedido de isenção. O candidato que tiver seu pedido de isenção 
indeferido poderá efetuar o pagamento da referida taxa até o dia 07 de fevereiro de 2020. 
 
5. DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
5.1 A prova objetiva para todos os candidatos será realizada na Universidade do Vale do Itajaí に Campus Itajaí 
に na rua Uruguai, 458 に Centro に Itajaí に SC. 
 
6. DA CONFIRMAÇÃO DO LOCAL DE PROVA 
6.1 É responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal confirmar o local de realização da 
prova a partir do dia 20 de fevereiro de 2020, por um dos seguintes locais: 
a) PWﾉ; IﾐデWヴﾐWデが ﾐﾗ ゲｷデWぎà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗàﾗ┌à┘┘┘くｷデ;ﾃ;ｹくゲIくｪﾗ┗くHヴà 
b) PWﾉ; CWﾐデヴ;ﾉ SW AデWﾐSｷﾏWﾐデﾗ UNIVALIぎ ヮWﾉﾗà デWﾉWaﾗﾐWà ヰΒヰヰà Αヲンヱンヰヰがà SWà ゲWｪ┌ﾐS;à ;à ゲW┝デ;-aWｷヴ;がà Wﾏà Sｷ;ゲà

┎デWｷゲがàS;ゲàヰΒｴà<ゲàヲヰｴく 
c) Nﾗ PヴﾗIWゲゲﾗ SWﾉWデｷ┗ﾗ S; UNIVALIが Wﾏ Iデ;ﾃ;ｹぎ R┌;àUヴ┌ｪ┌;ｷがàヴヵΒàにàBﾉﾗIﾗàBヲàにà“;ﾉ;àヱヰヱà-àCWﾐデヴﾗà-àIデ;ﾃ;ｹàにà“Cく 
6.2 Caso o nome não conste da listagem oficial, o candidato deverá encaminhar requerimento solicitando a 
regularização da inscrição, devendo anexar cópia do Cartão de Inscrição devidamente autenticado pela rede 
bancária, ou de documento de arrecadação que comprove o pagamento da taxa de inscrição. Nesse 
requerimento deverá ser informado, obrigatoriamente, número de telefone e endereço eletrônico para 
contato. 
6.3 A UNIVALI irá verificar a regularidade da inscrição, e se esta for comprovada, procederá à inclusão do 
candidato, comunicando-lhe via telefone e pelo endereço eletrônico. 
6.4 A confirmação do local de realização da prova deverá ser feita até 2 (dois) dias antes da prova, 
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obedecendo ao horário limite das 20 horas. 
 

7. DA RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS 
7.1 PARA CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
7.1.1 O candidato poderá retificar os dados pessoais de sua inscrição (nome, documento de identidade e data 
de nascimento), constante da confirmação do local de prova e/ou do cartão resposta, no dia da prova, em 
formulário próprio, na Coordenação Local. 
7.2 PARA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 
7.2.1 Em caso de mudança de endereço após a inscrição, é responsabilidade do candidato, em qualquer 
tempo, atualizá-lo pela internet, no website da UNIVALI, pelo endereço eletrônico www.univalibr/concurso na 
página do concurso e a opção ALTERAR MEUS DADOS.  
7.2.1.1. A UNIVALI e a Secretaria de Educação do município de Itajaí não se responsabilizam por prejuízos 
decorrentes de convocações, informativos e comunicados que o candidato deixe de receber em razão da 
imprecisão e/ou desatualização de seus dados cadastrais. 
 
8. DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO に PROVA OBJETIVA 
8.1 DA PROVA OBJETIVA 
8.1.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de prova objetiva em que serão avaliados os 
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo e função, cuja 
composição e respectivos programas fazem parte do ANEXO I deste Edital. 
8.2 A prova objetiva, com duração de 3 (três) horas, será realizada no dia 01 de março de 2020, com início às 
09 horas e término às 12 horas. 
8.3 A UNIVALI se reserva o direito de transferir a data de aplicação da prova, por motivos fortuitos ou de força 
maior. 
8.4 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em domingos ou feriados nacionais. 
8.5 A prova objetiva será composta por 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais e Atualidades e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, no formato de 
ﾏ┎ﾉデｷヮﾉ;àWゲIﾗﾉｴ;がàIﾗﾏàヴàふケ┌;デヴﾗぶà;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;ゲàSWàヴWゲヮﾗゲデ;がàSWàさ;ざà;àさSざがàS;ゲàケ┌;ｷゲàゲﾗﾏWﾐデWàヱàふ┌ﾏ;ぶàSW┗Wヴ=àゲWヴà
assinalada como correta. 
8.6 A nota da Prova Objetiva será atribuída na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos. 
8.6.1 Cada questão assinalada corretamente pelo candidato valerá 2 (dois) pontos. 
8.6.2 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
48 (quarenta e oito) pontos. 
8.6.3 Serão considerados reprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota inferior a 48 
(quarenta e oito) pontos, sendo portanto, excluídos do certame. 
8.7 O programa das disciplinas está especificado no ANEXO I deste Edital. 
8.8 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que necessitar de prova especial ou que necessitar de 
tratamento diferenciado para realizar a prova deverá protocolar na Universidade do Vale do Itajaí -  Processo 
Seletivo に na Rua Uruguai, 458 に bloco B2 に sala 101 - Centro に Itajaí/SC, no período compreendido entre 23 
de janeiro a 03 de fevereiro de 2020, das 08h às 14h, requerimento に Anexo II - disponível no website 
www.univali.br/concurso comprovando sua necessidade com laudo médico. 
8.9 O candidato usuário de aparelho auricular deverá comprovar sua necessidade, no dia da prova, através de 
laudo médico, para poder fazer uso do aparelho auditivo. 
8.10 O candidato que solicitar prova especial ampliada deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova 
ampliada, entre 24, 26 ou 28. Não havendo indicação do tamanho de fonte, o candidato receberá todo 
material de prova (caderno de prova e cartão resposta personalizado), ampliado com fonte Arial, tamanho 26. 
8.11 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não atender as normas acima estabelecidas, não terá o 
atendimento e/ou condição especial para a realização da prova, não podendo impetrar recurso em favor de 
sua condição. 
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8.12 O laudo médico apresentado pelo candidato terá validade somente para este Concurso Público e não 
será devolvido. 
8.13 O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
requerer, por escrito até o dia 17 de fevereiro de 2020, à UNIVALI, no qual declarará a causa da solicitação e 
informará os recursos especiais necessários à realização da prova. 
8.14 O candidato que não o fizer até o dia 17 de fevereiro de 2020, seja qual for o motivo alegado, não terá 
atendida a condição especial requerida. 
8.15 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo em sala 
reservada para tanto, desde que o requeira a UNIVALI conforme requerimento - Anexo II, até o dia 27 de 
fevereiro de 2020, para adoção das providências necessárias. 
8.16 A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de adulto 
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro formalmente indicado pela candidata). 
8.17 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da 
sala de prova, acompanhada de um fiscal. 
8.18 Na sala reservada para amamentação ficará 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. 
8.19 Haverá compensação do tempo utilizado à amamentação em favor da candidata. 
8.20 O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado às vésperas do dia de realização da prova, 
tiver que realizá-la em hospital, deverá através de seu representante legal, dirigir-se ao local de realização da 
prova com no mínimo uma hora de antecedência do início, sob pena de não ser atendido. O Documento de 
Identidade do candidato, juntamente com atestado médico que comprove sua enfermidade deverá, 
obrigatoriamente, ser apresentado ao Coordenador Local. 
8.21 Somente serão realizados atendimentos em hospitais do município de Itajaí. Não será realizado 
atendimento domiciliar, em nenhuma hipótese. 
8.22 O atendimento às condições solicitadas por candidato com ou sem deficiência ficará sujeito à análise da 
legalidade e razoabilidade do pedido. 
 
9. DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
9.1 O candidato somente terá acesso às salas de realização da prova mediante a apresentação de um dos 
Documentos de Identidade Oficial, original ou fotocópia autenticada. 
9.2 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
9.2.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 
9.2.2 Para fins de acesso à sala de realização da prova somente será aceito como Documento de Identidade 
Oficial, o original ou fotocópia autenticada da carteira ou cédulas de identidade, expedidas pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia ou versão digital); Cédula de Identidade fornecida por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade CRC, CREA, OAB, 
etc); Passaporte e Carteira de Trabalho. 
9.2.3 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência Policial; 
Protocolo de segunda via; Certidão de Nascimento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação (emitida 
antes da Lei n.º 9.503/97); Carteira de Estudante; Crachás e Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 
9.3 DO MATERIAL PERMITIDO 
9.3.1 Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica com tinta 
preta (preferencialmente) ou azul. 
9.3.2 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado de posse, mesmo que desligado, de 
qualquer tipo de relógio, telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou 
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quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento ou não, terá sua prova 
anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Concurso Público. Também não será permitido a 
nenhum candidato o porte de qualquer arma. Para a devida verificação desses casos serão utilizados 
detectores de metais. 
9.3.3 Durante a realização das provas será vedado, também, o uso de bonés, chapéus e similares, livros, 
revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc. 
9.3.4 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização da prova e a UNIVALI に 
Universidade do Vale do Itajaí, bem como o município de Itajaí, não se responsabilizam por perda ou extravio 
de objetos e documentos durante o Concurso Público, nem por danos neles causados. 
 
10. DO ACESSO AO LOCAL DA PROVA 
10.1 Os portões do prédio onde será realizada a prova do presente Concurso Público serão fechados, 
impreterivelmente, no horário marcado para o início da prova. Recomenda-se ao candidato chegar ao local da 
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido. 
10.2 O candidato que chegar ao local de prova após o fechamento dos portões terá sua entrada vedada e será 
automaticamente eliminado do concurso. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
10.3 A UNIVALI se reserva o direito de atrasar o horário de início da prova, previsto no item 8.2 deste Edital, 
por motivos fortuitos ou de força maior. 
10.4 O acesso de pessoas estranhas às salas de prova só será permitido mediante a autorização da 
Coordenação Local. 
10.5 A imprensa, devidamente credenciada pela Coordenação Local, desenvolverá seu trabalho sem adentrar 
as salas de prova. 
10.6 Nas dependências físicas em que estão localizadas as salas de aplicação da prova, não será permitida 
qualquer propaganda de cursos preparatórios. 
 
11. DA SAÍDA DA SALA DE PROVA 
11.1 O candidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala de realização da prova antes 
de transcorrido uma hora do seu início. 
11.2 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 
acompanhado de um fiscal. 
11.3 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento do candidato da sala de prova. 
11.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando o caderno de provas 
e/ou o cartão resposta. 
11.5 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de prova e cartão resposta 
devidamente preenchido e assinado com caneta esferográfica com tinta preta ou azul. 
11.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala 
simultaneamente. 
 
12. DO CADERNO DE QUESTÕES E DO CARTÃO RESPOSTA 
12.1 Para a realização da prova, o candidato receberá o caderno de questões e o cartão resposta 
personalizado. 
12.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento do cartão resposta de acordo 
com as instruções dele constantes, não podendo ser substituído em caso de marcação errada ou rasura. 
12.3 Para preencher o cartão resposta personalizado o candidato deverá usar apenas caneta esferográfica 
com tinta preta (preferencialmente) ou azul. 
12.4 O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando consigo o caderno de 
questões. Os cadernos de questões serão disponibilizados exclusivamente aos candidatos no website deste 
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Concurso Público nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da aplicação da prova. 
12.5 A UNIVALI se reserva o direito de manter todo material de prova por um período de 90 (noventa) dias a 
contar da divulgação dos resultados do Concurso Público. Após este período o material será destruído. 
 
13. DA CORREÇÃO DO CARTÃO RESPOSTA 
13.1 No cartão resposta não será computada a questão que não corresponder ao gabarito oficial, a questão 
em branco, a questão com mais de uma alternativa assinalada, a questão rasurada ou preenchida fora das 
especificações do cartão resposta. 
13.2 Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 
14. DA DIVULGAÇÃO DAS QUESTÕES DE PROVA E DO GABARITO 
14.1 As questões da prova e os gabaritos preliminares estarão à disposição dos interessados a partir das 10 
horas do dia 02 de março, pela Internet no website www.univali.br/concurso  
14.2 Não serão disponibilizados os cadernos de prova utilizados pelos candidatos. 
 
15. DOS RECURSOS E DA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
15.1 O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da prova ou ao gabarito preliminar 
divulgado, poderá interpor recurso em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do gabarito. 
15.2 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o sistema eletrônico de interposição de recurso, por meio do 
endereço eletrônico www.univali.br/concurso  seguindo as orientações da página. 
15.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as 
circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
15.4 Todos os recursos regulares serão analisados e os pareceres serão divulgados no endereço eletrônico 
www.univali.br/concurso quando da divulgação do gabarito oficial definitivo. Não serão encaminhadas 
respostas individuais aos candidatos. 
15.5 Não será aceito recurso via postal, via e-mail ou, ainda, fora do prazo. 
15.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial 
definitivo. 
15.7 Na hipótese de anulação de questão, a mesma será considerada como respondida corretamente por 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
15.8 Caberá a UNIVALI mediante recomendação da Banca Elaboradora, anular questões da prova, quando for 
o caso. 
15.9 Nos termos do presente Edital, em virtude da natureza do processo, em nenhuma hipótese serão 
concedidas vistas, cópias, revisão ou nova correção da prova. 
 
16. DA SEGURANÇA DO CONCURSO PÚBLICO 
16.1 A UNIVALI objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, durante a realização da 
prova fará o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do Documento de 
Identidade Oficial, da coleta de assinatura, podendo fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos 
corredores e/ou nas salas de prova, solicitando quando necessário a autenticação digital dos cartões resposta 
e de outros documentos e fazendo vistoria rigorosa. 
16.2 O candidato que se negar a identificação terá a sua prova anulada, e, com isso, será eliminado do 
Concurso Público. 
16.3 É de inteira responsabilidade do candidato qualquer transtorno por ele ocasionado. 
16.4 Caso seja constatado, por qualquer meio, que o candidato utilizou procedimentos ilícitos durante a 
realização da prova, a UNIVALI anulará a prova do candidato infrator, eliminando-o do Concurso Público. 
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17. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) N?ﾗà;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàヮ;ヴ;à;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;à┌ﾏàSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàSWàｷSWﾐデｷS;SWàW┝ｷｪｷSﾗゲき 
b) áヮヴWゲWﾐデ;ヴ-ゲWà;ヮﾙゲàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàヮ;ヴ;àﾗàｷﾐｹIｷﾗàS;àヮヴﾗ┗;き 
c) N?ﾗàIﾗﾏヮ;ヴWIWヴà<àヮヴﾗ┗;がàゲWﾃ;àケ┌;ﾉàaﾗヴàﾗàﾏﾗデｷ┗ﾗà;ﾉWｪ;Sﾗき 
d) á┌ゲWﾐデ;ヴ-ゲWàS;àゲ;ﾉ;àSWàヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;àゲWﾏàﾗà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàSWà┌ﾏàaｷゲI;ﾉがàﾗ┌à;ﾐデWゲàSWàSWIﾗヴヴｷSﾗàﾗà

ヮヴ;┣ﾗàﾏｹﾐｷﾏﾗàヮ;ヴ;àゲ;ｹS;àSﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàS;àゲ;ﾉ;き 
e) Fﾗヴà ゲ┌ヴヮヴWWﾐSｷSﾗàWﾏàIﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗà Iﾗﾏàﾗ┌デヴ;ゲàヮWゲゲﾗ;ゲàﾗ┌à┌デｷﾉｷ┣;ﾐSﾗ-ゲWàSWà I;ﾉI┌ﾉ;Sﾗヴ;ゲがà ﾉｷ┗ヴﾗゲがàﾐﾗデ;ゲàﾗ┌à

ｷﾏヮヴWゲゲﾗゲàﾐ?ﾗàヮWヴﾏｷデｷSﾗゲき 
f) L;ﾐN;ヴàﾏ?ﾗàSWàﾏWｷﾗゲàｷﾉｹIｷデﾗゲàヮ;ヴ;à;àW┝WI┌N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;き 
g) Eゲデｷ┗Wヴà ヮﾗヴデ;ﾐSﾗà ﾗ┌à a;┣WﾐSﾗà ┌ゲﾗà SWà ヴWﾉﾙｪｷﾗà ﾗ┌à SWà ケ┌;ﾉケ┌Wヴà デｷヮﾗà SWà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗà WﾉWデヴﾚﾐｷIﾗà SWà

Iﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗàふďĞĞƉがàƉĂŐĞƌがàデWﾉWaﾗﾐWàIWﾉ┌ﾉ;ヴがàI;ﾉI┌ﾉ;Sﾗヴ;がàWデIくぶがà;ｷﾐS;àケ┌WàSWゲﾉｷｪ;Sﾗゲき 
h) N?ﾗàSW┗ﾗﾉ┗WヴàｷﾐデWｪヴ;ﾉﾏWﾐデWàデﾗSﾗàﾗàﾏ;デWヴｷ;ﾉàSWàヮヴﾗ┗;àふI;SWヴﾐﾗàSWàケ┌WゲデﾛWゲàWàI;ヴデ?ﾗàヴWゲヮﾗゲデ;ぶき 
i) PWヴデ┌ヴH;ヴがàSWàケ┌;ﾉケ┌WヴàﾏﾗSﾗがà;àﾗヴSWﾏàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲき 
j) N?ﾗà;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàW┝ｷｪｷSﾗゲàヮﾗヴàﾗI;ゲｷ?ﾗàS;àヮﾗゲゲWàﾗ┌à;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàa;ﾉゲﾗゲきàW 
k) Fｷ┣WヴがàWﾏàケ┌;ﾉケ┌Wヴàa;ゲWàSﾗàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗがàSWIﾉ;ヴ;N?ﾗàa;ﾉゲ;àﾗ┌àｷﾐW┝;デ;く 
 
18. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS に Para todos os cargos. 
18.1 Haverá Prova de Títulos de caráter classificatório, sendo a entrega do envelope contendo os documentos 
comprobatórios na mesma data e horário das provas objetivas, conforme descrito nos itens a seguir: 
18.2 A Prova de Títulos terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos e constará da apresentação de diploma 
ou certificados de Cursos de Capacitação e/ou Formação Continuada, aos quais serão atribuídas as seguintes 
pontuações: 
a) 20 (vinte) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) 
horas de curso de formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para 
o qual está concorrendo ou na área da educação;  
b) 10 (dez) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 120 (cento e vinte) horas de 
curso de formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para o qual 
está concorrendo ou na área da educação;  
c) 5 (cinco) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 40 (quarenta) horas de curso de 
formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para o qual está 
concorrendo ou na área da educação;  
18.3 Para a definição da Nota da prova de Títulos serão computados os pontos referentes aos Certificados de 
maior relevância da categoria Curso de Capacitação e/ou Formação (relacionados no item 18.2), totalizando o 
máximo de 20 (vinte) pontos. 
18.3.1 Em relação ao item 18.2 (a) será computado somente o total de 360 (trezentos e sessenta) horas 
(mesmo que o certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo 
admitido o máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.3.2 Em relação ao item 18.2 (b) será computado somente o total de 120 (cento e vinte) horas (mesmo que 
o certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.3.3 Em relação ao item 18.2 (c) será computado somente o total de 40 (quarenta) horas (mesmo que o 
certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.4 O candidato deverá acondicionar a sua Prova de Títulos em envelope (formato A4) devidamente lacrado 
(não serão aceitos envelopes transparentes, sacos plásticos e pastas de papelão) e identificado com o cargo, 
nome e número de inscrição, contendo em ordem os seguintes documentos: 
a) Formulário de Avaliação da Prova de Títulos corretamente preenchido, conforme o modelo constante do 
Anexo IV deste Edital, disponível para download no website www.univali.br/concurso indicando a descrição 
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dos documentos apresentados, relacionando-os com o item do Edital em que se enquadram; 
b) Cópia autenticada em cartório (frente e verso) do respectivo diploma ou certificado de seu Título de Maior 
Relevância na categoria Cursos de Capacitação e/ou Formação Continuada (até 3 (três) documentos dentre os 
relacionados no item 18.2). 
18.4.1 O preenchimento do Formulário de Avaliação da Prova de Títulos é obrigatório e a organização dos 
documentos, fazem parte da Prova de Títulos, portanto, o candidato que não observar todos os itens deste 
capítulo, terá sua pontuação na prova de títulos prejudicada. 
18.4.2 Para a comprovação dos títulos serão avaliados apenas Certificados ou Diplomas de caráter 
permanente, não serão avaliados documentos tais como: certidões, declarações, atestados, certificados 
provisórios, históricos escolares, comprovantes de frequência e afins. 
18.4.3 Os títulos acadêmicos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC e emitidos 
conforme a regulamentação do órgão competente à época de sua emissão. 
18.4.4 Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando atendida a 
legislação nacional aplicável e traduzidos por Tradutor Juramentado. 
18.4.5 Somente será avaliado o certificado/diploma se nele for possível efetuar a identificação de seu emissor 
e constem todos os dados necessários à sua perfeita comprovação. 
18.4.6 Somente serão computadas as horas explicitamente correspondentes à capacitação recebida pelo 
candidato, não sendo computadas as horas correspondentes a atividades como estágios, pesquisas, visitas 
técnicas, participação em programas, monitorias, tutorias, docência e afins. 
18.4.7 Não serão considerados cursos cuja carga horária seja incompatível com a data de início e término do 
curso, tendo como parâmetro a realização da carga horária máxima diária de 10 (dez) horas/aula e semanal 
de 50 (cinquenta) horas/aula pelo candidato. 
18.4.8 A Banca Examinadora se reserva ao direito de realizar diligência para verificação da validade do 
diploma apresentado ou ainda solicitar ao candidato a apresentação de documentação complementar. 
18.4.9 Os documentos deverão ser apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. 
18.4.10 No caso de certificados emitidos pela internet, serão aceitos desde que possuam mecanismos e meios 
para verificação de sua autenticidade pela própria internet. 
18.4.11 Nos casos em que o candidato apresentar número excessivo de documentos para comprovação de 
títulos, a Banca Examinadora escolherá ao seu critério, 1 (um) dos documentos apresentados para cada 
categoria de avaliação, ficando o candidato impedido de recorrer quanto à nota da prova de títulos. 
18.4.12 Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
18.4.13 Na entrada da sala de prova, o fiscal assinalará a entrega ou não da prova de títulos em campo 
específico, na linha referente ao candidato na lista de entrega de títulos, onde o candidato assinará em 
seguida. 
18.4.14 Não haverá em hipótese alguma, outra data, horário ou local para a entrega de títulos. 
18.4.15 Não serão aceitos títulos enviados por e-mail, correspondência ou afins. 
18.4.16 Ao fiscal designado para o recebimento da Prova de Títulos, caberá apenas o recebimento do 
envelope e o devido registro na lista de entrega de títulos, não sendo este o responsável pelo esclarecimento 
de dúvidas ou por qualquer outro tipo de apontamento quanto aos títulos apresentados. A abertura dos 
envelopes será feita posteriormente pela Banca Examinadora, para a devida avaliação e efetivação da 
pontuação da prova de títulos. 
18.4.17 Somente será atribuída a nota da prova de títulos para os candidatos considerados aprovados na 
prova objetiva. 
18.4.18 A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado nota 
zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final. 
 
19. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DOS TÍTULOS 
19.1 A divulgação do resultado preliminar do Concurso Público に Prova Objetiva e Títulos será no dia 27 de 
março de 2020, a partir das 16h pelo site www.univali.br/concurso  
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20. DOS RECURSOS DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS 
20.1 O candidato, para manifestar qualquer discordância em relação ao resultado da prova objetiva e de 
títulos, poderá interpor recursos até às 16h do dia 30 de março de 2020. 
20.2 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o sistema eletrônico de interposição de recursos, por meio do 
endereço eletrônico www.univali.br/concurso seguindo as orientações da página. 
20.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem 
objetivamente as circunstâncias que os justifiquem. Recursos inconsistentes ou intempestivos não serão 
conhecidos pela Coordenação de Concursos da UNIVALI. 
20.4 Não será aceito recurso via postal, via-email ou, ainda, fora de prazo. 
20.5 A UNIVALI, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados o término do prazo para recurso, disponibilizará 
no portal do candidato o parecer do recurso, através do endereço eletrônico www.univali.br/concurso  
 
21. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
21.1 Os candidatos aprovados nas provas objetivas serão classificados por cargo に em ordem decrescente, a 
partir da pontuação final obtida nas provas objetiva e de títulos. 
21.1.1 A pontuação final será expressa na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, a qual será calculada pela 
seguinte fórmula:  
 
PF = NPO + NPT  
 
Onde:  
PF = Pontuação Final  
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPT = Nota da Prova de Títulos 
 
21.2 Ocorrendo empate no número de pontos, aplicar-se-á inicialmente para o desempate, o disposto no 
parágrafo único do artigo 27 da lei federal no. 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na 
condição de idoso nos termos do artigo 1° na mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais na data 
de encerramento do período de inscrições), e adicionalmente para os demais candidatos, o desempate 
beneficiará, sucessivamente, o candidato que:  
a) obtiver maior números de acertos nas questões de conhecimentos específicos;  
b) possuir maior pontuação na prova de títulos; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
d) possuir idade mais elevada.  
 
22. DA NOMEAÇÃO E POSSE 
22.1 O candidato será nomeado por ato do Prefeito Municipal de Itajaí obedecendo-se à ordem de 
classificação e aprovação dos candidatos.  
22.2 A convocação para efetivação será feita por meio de publicação no jornal oficial do município, no site 
www.itajai.sc.gov.br e por carta registrada encaminhada ao endereço fornecido pelo candidato, sendo de 
responsabilidade do candidato ou seu representante legal, manter atualizado seu endereço.  
22.3 Para atualização do endereço, após homologação da classificação final, o candidato deverá apresentar e 
protocolar na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação com endereço na avenida 
Vereador Abrahão João Francisco, nº 3.855, Bairro Ressacada, Itajaí/SC, requerimento específico, assinado, 
disponível no site da Secretaria Municipal de Educação www.educacao.itajai.sc.gov.br ﾐﾗà ﾉｷﾐﾆàさDGPàDｷｪｷデ;ﾉàに 
RWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗゲざがàｷﾐSｷI;ﾐSﾗàゲW┌àI;ヴｪﾗっSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;がàﾐ┎ﾏWヴﾗàSWàｷSWﾐデｷS;SWàWàCPFく 
22.4 O não comparecimento para tomar posse e entrar em exercício no prazo determinado pelo município de 
Itajaí, com apresentação de todos os documentos exigidos, a não aceitação da vaga para nomeação no cargo, 
permitirá automaticamente sua exclusão do Concurso Público de que trata este Edital. 
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22.5 Em caso de desistência de um candidato nomeado, sua nomeação será tornada sem efeito e será 
convocado o candidato seguinte obedecida a ordem de classificação e aprovação no Concurso Público. 
22.6 A classificação e a aprovação do candidato neste Concurso Público não asseguram o direito de ingresso 
automático no Quadro de Pessoal do Município de Itajaí. 
22.7 O Município de Itajaí se reserva o direito de chamar os candidatos classificados, na rigorosa ordem de 
classificação, conforme as necessidades da administração. 
22.8 Por ocasião da posse, o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de nomeação; 
b) 2 duas fotos 3 x 4, tiradas no período de até trinta dias da convocação;  
c) Cópia do documento de identidade;  
d) Cópia do CPF;  
e) Cópia do Certificado de Reservista ou equivalente (para candidatos do sexo masculino);  
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação;  
g) Cópia de comprovante de residência (um dos últimos 3 meses);  
h) Comprovante da escolaridade exigida para o cargo;  
i) Ter aptidão para o exercício das atribuições da função, comprovada por exame médico pré-admissional 

realizado pela Perícia Médica ocupacional do Município de Itajaí;  
j) Certidão negativa de antecedentes criminais;  
k) Cópia do PIS/PASEP;  
l) Comprovação de estar devidamente registrado no respectivo Conselho profissional; 
m) Cópia da Certidão de Casamento se houver;  
n) Cópia da Certidão de nascimento dos dependentes;  
o) Carteira de Trabalho;  
p) Apresentar declaração de bens; 
q) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidade previstas no artigo 137 da Lei 

6.745/85 e o parágrafo único da Lei Federal nº 8.112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação do 
Estado e dos Municípios; 

r) Declaração negativa de acumulação de emprego público ou de condição de acumulação amparada pela 
Constituição Federal; 

22.9 Na hipótese de acúmulo de cargo público, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, 
o limite máximo de carga horária acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) horas semanais, 
respeitada a compatibilidade de horários entre cargos acumulados. 
22.10 No caso do candidato na condição de servidor público inativo a acumulação de proventos e 
vencimentos do cargo objeto deste Concurso Público, somente será permitida quando tratar de cargo, função 
ou emprego acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela Constituição federal. Caso contrário, a posse 
dar-se-á somente após opção pelo candidato entre proventos e os vencimentos do novo cargo. 
22.11 O não cumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital de que trata o presente Concurso Público 
impede a posse do candidato. 
22.12 A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da Publicação da convocação 
do candidato a assumir o cargo, conforme artigo 28, da Lei nº 1920, de 03 de dezembro de 1981, do município 
de Itajaí. 
 
23. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
23.1 AGENTE DE APOIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 áIﾗﾏヮ;ﾐｴ;ヴがà;┌┝ｷﾉｷ;ヴàWàﾗヴｷWﾐデ;ヴàﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲàﾐ;ゲàáデｷ┗ｷS;SWゲàSWàVｷS;àDｷ=ヴｷ;àふáVDろゲぶàIﾗﾏﾗぎàｴｷｪｷWﾐWがà;ﾉｷﾏWﾐデ;N?ﾗà
WàﾉﾗIﾗﾏﾗN?ﾗく 

 á┌┝ｷﾉｷ;ヴàﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴàﾐ;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲà ﾃ┌ﾐデﾗà;à デﾗSﾗゲàﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲàﾗヴ;àﾗaWヴWIWﾐSﾗàゲ┌ヮﾗヴデWà<àデ┌ヴﾏ;à
ヮ;ヴ;àケ┌WàﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴàヴW;ﾉｷ┣Wà;デｷ┗ｷS;SWゲàIﾗﾏàﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲàヮﾗヴデ;SﾗヴWゲàSWàﾐWIWゲゲｷS;SWゲàWゲヮWIｷ;ｷゲきàﾗヴ;à;ヮﾗｷ;ﾐSﾗà
ﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲàIﾗﾏàSWaｷIｷZﾐIｷ;àﾐ;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàヮﾉ;ﾐWﾃ;S;ゲàヮWﾉﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴàヴWｪWﾐデWく 
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 D;ヴàゲ┌ｪWゲデﾛWゲà;ﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴàヴWｪWﾐデWàヮ;ヴ;à;àWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗàWàW┝WI┌N?ﾗàSﾗàヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗàWàﾏ;デWヴｷ;ﾉàSｷS=デｷIﾗく 
 CﾗﾗヮWヴ;ヴà Iﾗﾏà ﾗà ヮヴﾗaWゲゲﾗヴà ﾐ;à ﾗHゲWヴ┗;N?ﾗà Sﾗゲà ;ﾉ┌ﾐﾗゲà IﾗﾏàSWaｷIｷZﾐIｷ;à ヮ;ヴ;à ﾗà ヮヴWWﾐIｴｷﾏWﾐデﾗà S;à aｷIｴ;à SWà

;┗;ﾉｷ;N?ﾗàヮWS;ｪﾙｪｷI;く 
 Pヴﾗ┗ｷSWﾐIｷ;ヴàﾏ;デWヴｷ;ｷゲàﾐWIWゲゲ=ヴｷﾗゲà;ﾗà;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàSﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲàﾐ;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWàヴﾗデｷﾐ;く 
 P;ヴデｷIｷヮ;ヴàS;ゲàaﾗヴﾏ;NﾛWゲàIﾗﾐデｷﾐ┌;S;ゲàﾗaWヴWIｷS;ゲàヮWﾉ;à┌ﾐｷS;SWàWゲIﾗﾉ;ヴがàCEME“PIàWà“WIヴWデ;ヴｷ;àM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàSWà

ES┌I;N?ﾗく 
 P;ヴデｷIｷヮ;ヴàS;ゲàヴW┌ﾐｷﾛWゲàIﾗﾏàﾗゲàヮ;ｷゲがàゲWﾏヮヴWàケ┌WàﾐWIWゲゲ=ヴｷﾗがàヮ;ヴ;à;àヮヴﾗﾏﾗN?ﾗàSWà;NﾛWゲàヴWaWヴWﾐデWゲà<àヴﾗデｷﾐ;à

ﾐ;ゲà┌ﾐｷS;SWゲàSWàWﾐゲｷﾐﾗく 
 áｪｷヴà Iﾗﾏà YデｷI;がà ヴWゲヮWｷデﾗà Wà ゲﾗﾉｷS;ヴｷWS;SWà ヮWヴ;ﾐデWà ﾗゲà IﾗﾉWｪ;ゲà SWà デヴ;H;ﾉｴﾗがà IﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐSﾗà Iﾗﾏàﾗà Hﾗﾏà Iﾉｷﾏ;à

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉく 
 RWゲヮWｷデ;ヴà ;à ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴｷS;SWà Wà ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷS;SWà Sﾗà WS┌I;ﾐSﾗがà HWﾏà Iﾗﾏﾗà Iヴｷ;ヴà ゲｷデ┌;NﾛWゲà ケ┌Wà WﾉW┗;ﾏà ;à

;┌デﾗWゲデｷﾏ;àSﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲがàデヴ;デ;ﾐSﾗ-ﾗゲàIﾗﾏà;aWデｷ┗ｷS;SWàWàaﾗヴデ;ﾉWIWﾐSﾗàﾗà┗ｹﾐI┌ﾉﾗàIﾗﾏàﾗàﾏWゲﾏﾗく 
 “Wヴà;ゲゲｹS┌ﾗàWàヮﾗﾐデ┌;ﾉがà┣Wﾉ;ﾐSﾗàヮWﾉ;àヮﾗゲデ┌ヴ;àヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉàWàI┌ﾏヮヴｷﾐSﾗà;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲàS;à┌ﾐｷS;SWàSWàWﾐゲｷﾐﾗく 
 )Wﾉ;ヴàヮWﾉ;àﾗヴSWﾏがàSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;がàIﾗﾐゲWヴ┗;N?ﾗàSﾗàﾏ;デWヴｷ;ﾉàSｷS=デｷIﾗàWàSﾗà ｷﾏﾙ┗Wﾉà ﾃ┌ﾐデﾗà;ﾗゲà;ﾉ┌ﾐﾗゲがàWゲデｷﾏ┌ﾉ;ﾐSﾗà

ﾐWﾉWゲàﾗàゲWﾐゲﾗàSWàﾉｷﾏヮW┣;àWàﾗヴｪ;ﾐｷ┣;N?ﾗく 
 “Wｪ┌ｷヴà;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲàWàSWデWヴﾏｷﾐ;NﾛWゲàS;ゲà┌ﾐｷS;SWゲàWゲIﾗﾉ;ヴWゲàWっﾗ┌à“WIヴWデ;ヴｷ;àM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàSWàES┌I;N?ﾗく 
 P;ヴデｷIｷヮ;ヴàｷﾐデWｪヴ;ﾉﾏWﾐデWàS;àWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗっヴWWゲデヴ┌デ┌ヴ;N?ﾗàSﾗàヮヴﾗﾃWデﾗàヮﾗﾉｹデｷIﾗàヮWS;ｪﾙｪｷIﾗàS;à┌ﾐｷS;SWàWゲIﾗﾉ;ヴàWà

Iﾗﾉ;Hﾗヴ;ヴàIﾗﾏà;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàSWà;ヴデｷI┌ﾉ;N?ﾗàS;àWゲIﾗﾉ;àIﾗﾏà;àa;ﾏｹﾉｷ;àWàIﾗﾏ┌ﾐｷS;SWく 
 E┝WI┌デ;ヴà ﾗ┌デヴ;ゲà ;デヴｷH┌ｷNﾛWゲがà IﾗヴヴWﾉ;デ;ゲà <ゲà ;Iｷﾏ;à SWゲIヴｷデ;ゲがà IﾗﾐaﾗヴﾏWà SWﾏ;ﾐS;à Wっﾗ┌à ;à IヴｷデYヴｷﾗà SWà ゲW┌à

ゲ┌ヮWヴｷﾗヴàｷﾏWSｷ;デﾗく 
23.2 AGENTE EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Auxiliar o professor na realização das atividades junto às crianças em suas especificidades (higiene, 
alimentação e sono), atendendo as crianças. 

 Substituir o professor sempre que fizer necessário, acompanhado de um profissional da educação 
(Secretário (a) e Diretor (a)), visando contribuir com o processo ensino-aprendizagem.  

 Auxiliar com o professor nas atividades pedagógicas, com sugestões para a elaboração e execução do 
planejamento e material didático e na avaliação das crianças sempre que solicitado, prestando 
informações pertinentes.  

 Cooperar com o professor na organização e higiene e conservação dos brinquedos disponíveis na sala de 
aula, bem como na conservação e higiene no ambiente de trabalho, contribuindo com a saúde e bem-estar 
das crianças. Anexo 2 ao Edital de Concurso Público 026/2015 にpág 4  

 Cooperar com o professor na observação das crianças para o preenchimento da ficha de avaliação de 
avaliação pedagógica.  

 Providenciar materiais necessários ao atendimento das crianças nas atividades de rotina, bem como 
participar de treinamento sempre que necessário.  

 Participar dos momentos de estudos, semanal e quinzenalmente, bem como participar das reuniões com 
os pais, sempre que necessário, para a promoção pertinente de ações, referente à rotina vivenciada pelas 
crianças nos Centros de Educação Infantil.  

 Agir com ética, respeito e solidariedade perante os colegas de trabalho, contribuindo com o bom clima 
organizacional.  

 Respeitar a singularidade e particularidade do educando, bem como criar situações que elevam a 
autoestima da criança, tratando-a com afetividade, fortalecendo o vínculo com a mesma. 

 Ser assíduo e pontual horário do serviço, zelando pela postura profissional, cumprindo as normas do CEI.  

 Executar as ações planejadas pelo professor, quando da ausência deste, realizando a substituição de 
acordo com o preestabelecido pelo mesmo.  

 Criar situações que elevam a autoestima da criança, de acordo com o conhecimento adquirido e tratando-a 
com afetividade, promovendo o bem-estar da criança no CEI.  

 Zelar pela ordem, disciplina, conservação do material didático e do imóvel junto às crianças, estimulando 



 

ヱヴ 

 

 

 

nelas o senso de limpeza e organização.  

 Comparecer às reuniões para as quais for convocado, ainda que em horários e datas diferentes do normal 
de aulas.  

 Seguir as normas e determinações das unidades escolares e/ou Secretaria Municipal de Educação.  

 Participar integralmente e colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e 
comunidade.  

 Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico do CEI.  

 Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior imediato. 

 
24. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
24.1. Delega-se competência à UNIVALI para: 
a) Receber inscrições; 
b) Emitir documentos de homologação das inscrições; 
c) Aplicar, julgar e corrigir a prova objetiva; 
d) Aplicar e avaliar a prova de títulos; 
e) Apreciar os recursos previstos neste Edital; 
f) Receber os valores correspondentes às inscrições; 
g) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
h) Prestar informações sobre o concurso público e divulgar seus resultados dentro de sua competência; 
i) Atuar em conformidade com as disposições deste Edital. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
25.1 A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo ou por grupos a critério da 
Prefeitura Municipal de Itajaí.  
25.2 O inteiro teor deste Edital, todos os demais atos e o resultado final (Ato de Homologação do Concurso 
Público) serão publicados no Jornal do Município de Itajaí, apenas dos candidatos aprovados no Concurso 
Público. 
25.3 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto da 
Prefeitura Municipal de Itajaí, bem como da Fundação UNIVALI. 
25.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
25.5 Todas as despesas decorrentes do presente Concurso Público como a aquisição de material, 
documentação, passagens, hospedagens e alimentação, são de inteira responsabilidade do candidato. 
25.6 O candidato, ao se inscrever, concorda que seu nome, dados de identificação e notas que tiver obtido 
nas provas a que se submeteu sejam publicados na internet, e em qualquer outra mídia de acordo com as 
exigências legais e ou conveniência da Administração Pública Municipal. 
25.7 As disposições e instruções contidas na página da internet, no requerimento de inscrição, nos cartões 
respostas e nos cadernos de provas constituirão normas que integram o presente Edital. 
25.8 O cônjuge, companheiro (a) ou parente に consanguíneos (em linha reta ou colateral, até o quarto grau) 
ou por afinidade (em linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o segundo grau) に de qualquer 
candidato não poderá servir: 
a) Na comissão do Concurso, no grupo de funcionários ligados a organização do Concurso Público, na 

comissão de aplicação das provas, enquanto durar o impedimento; 
b) Na banca elaboradora de prova para o cargo no qual estiver inscrita a pessoa que deu causa ao 

impedimento; 
c) Como fiscal, na sala ou ala em que estiver realizando a prova. 
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25.9 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Editais e Portarias pertinentes a este Concurso 
Público e que vierem a ser publicados pelo Município de Itajaí. 
25.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
25.11 Do resultado final deste Concurso Público não caberá recurso de qualquer natureza. Os casos omissos 
serão resolvidos pelo Município de Itajaí e UNIVALI.   
25.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Itajaí/SC para dirimir toda e qualquer questão inerente ao presente 
Concurso Público.  

 
Itajaí (SC), 18 de dezembro de 2019. 

 
 
 

ELISETE FURTADO CARDOSO 
Secretária Municipal de Educação 

Município de Itajaí 


