
ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 
 
CONCURSO PÚBLICO 
Edital Nº 001/2020 

Termo Aditivo Nº 1 

 

O Senhor Izeu Jonas Tozetto, Prefeito do Município de Coronel Freitas, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital Nº 001/2020, nos 

seguintes termos: 

PRIMEIRO 

Altera-se o quadro de vagas para os cargos de nível médio/ técnico, incluindo-se o de Assistente Administrativo. 

2.1.1 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

CARGO VENCIMENTOS 
MENSAIS (R$) 

VAGAS FORMAÇÃO EXIGIDA CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Assistente Administrativo 2.158,80 1+CR Ensino médio completo. 40 h/s 

 

SEGUNDO 

No anexo 1- Programa das Provas- cargos de ensino médio- questões de conhecimentos específicos, acrescenta-se o 
programa para o cargo de Assistente Administrativo. 

Assistente Administrativo 

Noções de Redação Oficial: Ofícios, requerimentos, cartas, memorandos. Correspondência eletrônica. 
Noções de Direito Administrativo: Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e 
organização; natureza, fins e princípios. Organização administrativa do Estado. Administração direta e indireta. 
Agentes públicos: espécies e classificação, poderes, deveres e prerrogativas, cargo, emprego e função públicos. 
Poderes administrativos. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 
Controle e responsabilização da administração: controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, 
responsabilidade civil do Estado. Licitação: princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. 
Noções de Administração: conceitos básicos; tipos de organização; estruturas organizacionais; 
departamentalização; organogramas e fluxogramas. Noções de Funções administrativas: planejamento, 
organização, direção e controle. Noções de Administração de Pessoas e Administração de Materiais. Ética e 
Responsabilidade Social. Noções de Organização e Métodos. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo; 
acessórios do arquivo; fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. 
  

TERCEIRO 

No anexo 1- Programa das Provas- cargos de ensino superior- questões de conhecimentos específicos, acrescenta-
se o programa para o cargo de Engenheiro Agrônomo. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Agricultura - Culturas perenes e temporárias: principais práticas culturais e particularidades de lavouras de 

importância econômica; épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das 

principais culturas. Horticultura. Formação e manejo de pastagens. Pecuária - bovinocultura (de corte e leiteira), 

suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Principais raças e 

aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos 

(taxas de natalidade, desfrute). Psicultura. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política 

macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, 



armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. 

Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: 

gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola; 

Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. Defensivos agrícolas, herbicidas. Abordagens sobre: interpretação 

analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do 

solo; processos e fatores de formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; 

principais atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos 

estudos / levantamentos de solos. 

QUARTO 

No anexo 2- Atribuições-, acrescenta-se as do cargo de Engenheiro Agrônomo. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

- Orientar e revisar, com certo grau de autonomia de ação e critério, as atividades de equipes de funcionários da 

categoria inferior; 

- Introdução e criação de variedades de plantas de elevada produtividade, características tecnológicas e de marcado 

desejáveis; 

- Introdução, seleção, melhoramento e produção de legumes, cereais, raízes, tubérculos, bulbos, oleaginosas, 

têxteis, hortícolas, frutícolas e outras culturas de interesse econômico; 

- Produção, multiplicação e tecnologia de sementes e mudas; 

- Ecologia, fisiologia, botânica e taxionomia vegetal; 

- Exercer atividades relacionadas com a influência do solo, seus acidentes e produtos na transmissão de doenças 

endêmicas; 

- Estudo sistemático de plantas que servem como criadouros de vetores, a sua distribuição geográfica e estacional, 

objetivando a eliminação desses criadouros; 

- Avaliação dos resultados do uso de herbicidas nas plantas visadas, na flora circundante e naquela que existir nas 

propriedades rurais próximas; 

- Controle das áreas em que forem aplicadas herbicidas, quanto à recuperação e ressurgimento das plantas 

combatidas; 

- Estudo do solo, mananciais, vegetação neles existentes ou ao longo de cursos d`água e alagados, para 

identificação de criadouros de parasitas patogênicos ou de vetores de doenças endêmicas; 

- Projeto, direção ou orientação da execução de pequenas obras de hidrografia sanitária, com fins profiláticos ou de 

controle de endemias; 

- Participação no reconhecimento geográfico de área para a implantação de programas ou atividades, tendo em 

vista o estudo de sua viabilidade, em função de fatores geoclimáticos existentes; 

- Orientação na confecção de cartogramas de levantamento de terreno, clima e outros dados necessários, ao 

planejamento e execução de planos de trabalho; 

- Orientação da execução de levantamento de áreas em processo de povoamento e colonização, de seus fatores 

ecológicos e outros que impliquem em riscos epidemiológicos; 

- Orientação na manutenção, conservação e recuperação de equipamentos operacionais e participação em sua 

seleção para aquisição; 

- Participação no planejamento, execução e supervisão das operações de inseticidas; 

- Planejamento e direção de operações de campo contra vetores de doenças endêmicas em área em que ocorra 

resistência dos mesmos aos métodos convencionais para o seu controle; 

- Investigações sobre o valor fitossanitário dos diversos produtos empregados no combate de pragas e doenças dos 

vegetais; 

- Divulgação com fins educativos de métodos e processos de combate a pragas e doenças dos vegetais, através dos 

meios de comunicação usuais; 

- Execução de serviços de desinfecção fitossanitária; 

- Inspeção e vegetais submetidos à quarentena; 

- Orientação aos usuários de técnicas relacionadas com a defesa fitossanitária; 

- Resolução de problemas econômicos da produção agrícola e a decisões econômicas que deverão ser tomadas ao 

nível das unidades de produção; 

- Integração do setor agrícola nos planos e programas regionais e nacionais; 

- Programas de investimentos no setor agrícola; 

- Viabilidade econômica dos experimentos agropecuários; 

- Orientação aos usuários, em técnicas relacionadas à economia rural; 

- Levantamento do uso atual, capacidade de uso, classificação, planejamento e conservação do solo; 



- Mecanização agrícola; 

- Avaliação agrícola; 

- Construções rurais; 

- Instalações elétricas de baixa tensão, para fins agrícolas; 

- Topografia e fotointerpretação; 

- Irrigação e drenagem para fins agrícolas; 

- Captação de águas, reservatórios e barragens para fins agrícolas; 

- Estradas de rodagem vicinais para fins agrícolas; 

- Exame de problemas técnicos de engenharia rural; 

- Orientação aos usuários, em técnicas relacionadas à engenharia rural; 

- Orientação aos usuários, em relação à tecnologia agrícola; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência; 

- Manter permanente articulação com órgãos estaduais e federais, visando aplicação de melhores técnicas no setor; 

- Apresentar relatórios periódicos. 

- Desempenhar tarefas semelhantes. 

QUINTO 

Altera-se o quadro de vagas para os cargos de nível médio/ técnico, a formação exigida para o cargo de Técnico em 

Enfermagem. 

 

2.1.2 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

CARGO VENCIMENTOS 
MENSAIS (R$) 

VAGAS FORMAÇÃO EXIGIDA CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Técnico em Enfermagem 3.676,11 1+CR Curso técnico em Enfermagem. 40 h/s 

 
 

SEXTO 

Altera-se o quadro de vagas para os cargos de nível médio/ técnico, incluindo-se o de Fiscal de Tributos, Obras e 

Vigilância Sanitária. 

 

2.1.2 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

CARGO VENCIMENTOS 
MENSAIS (R$) 

VAGAS FORMAÇÃO EXIGIDA CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Fiscal de Tributos, Obras e 
Vigilância Sanitária 

R$ 3.676,11 CR Médio Completo. 40 h/s 

 

SÉTIMO 

No anexo 1- Programa das Provas- cargos de ensino médio- questões de conhecimentos específicos, acrescenta-se o 
programa para o cargo de Fiscal de Tributos, Obras e Vigilância Sanitária. 

FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Lei Orgânica Municipal. Lei nº 1.315/2002 que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências e suas 
alterações. Lei Municipal Nº 1.063/99, Dispõe Sobre as Normas que regulam as edificações no Município De Coronel 
Freitas, Estado de Santa Catarina. (Plano Diretor) e suas alterações. Leis Ordinárias: 1390/2004 e 1391/2004 e suas 
alterações.  
Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos técnicos e 
legais da construção civil. Noções de arquitetura e meio ambiente. A função do Fiscal de Postura. Auto de Infração. 
Auto de Apreensão. Tributos Municipais. Vigilância Sanitária: conceitos.  ANVISA. Noções de meio-ambiente: 
saneamento básico; poluição atmosférica e sonora.  Coleta, transporte e destinação de lixo. Vigilância nutricional e 
de alimentos. Produção, armazenagem, distribuição e qualidade de alimentos.  Condições nutricionais da população 
em geral. Enfermidades transmitidas por alimentos.  Condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos de saúde e 



de uso coletivo. Condições de medicamentos e desinfetantes. Equipamentos de segurança, situações de risco. 
Saúde pública.  Notificação compulsória, imunização ativa e passiva, realização de visitas domiciliares, formação de 
inquéritos epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses.  Atividades educativas referentes à prevenção e 
bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Epidemiologia. 

OITAVO 

No anexo 2- Atribuições-, acrescentam-se as do cargo Fiscal de Tributos, Obras e Vigilância Sanitária. 

FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Fiscalizar o cumprimento do Código Tributário Municipal, Código de Postura, Código de Edificações e Zoneamento, 
plano Diretor, Código Sanitário Municipal e demais disposições legais e regulamentares pertinentes. 
Verificar a exatidão dos lançamentos efetuados pelo contribuinte nos livros fiscais e contábeis à vista dos 
documentos correspondentes. 
Efetuar diligências para verificação de notas fiscais de prestação de serviços, apuração de denúncias, concessão de 
inscrição municipal e informações em processo fiscal. 
Notificar e aplicar penalidades previstas em lei e regulamentos municipais. 
Localizar evasões ou clandestinidade de receitas municipais. 
Atender consultas de caráter tributário, fiscal de posturas, edificações e zoneamento. 
Cooperar na atualização e aperfeiçoamento da legislação tributária e de planejamento urbano. 
Executar inspeção em livros, documentos, registros e imóveis, para constatar a satisfação plena do Crédito 
Tributário Municipal. 
Fiscalizar o transporte coletivo municipal, os táxis e lotações, os serviços funerários e outros serviços municipais 
permitidos, autorizados ou concedidos pelo Município. 
Fiscalizar o destino final do esgoto doméstico; 
Atuar na área da saúde pública, no cumprimento dos regulamentos municipais. 
Operacionalização de sistemas governamentais. 
Desincumbir-se de outras atribuições ou tarefas semelhantes.   
  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 
 Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações 
particulares; 
Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, 
notificações e embargos; 
Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o 
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de 
"habite-se"; 
Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de 
competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 
Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas ao violadores da legislação urbanística; 
Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e 
calcadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; 
Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de 
Obras do Município; 
Acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; 
Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos 
serviços executados; 
Fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município; 
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário 
do Município; 
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos 
artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; 
Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a 
documentação exigida; 
Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do 
licenciamento; 
Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; 
Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; 
Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos; 
Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto permissão para cada tipo de comércio, 
bem como quanto a observância de aspectos estéticos; 
Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via 
pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; 



Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; 
Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente 
habilitado; 
Verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, 
auto falantes, bandas de música, entre outras; 
Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a 
respeito das irregularidades encontradas; 
Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem 
como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; 
Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, diversões 
públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; 
Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 
entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; 
   
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Sanitário 
do Município; 
Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e 
domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, 
relacionando-os com as condições de vida da População; 
Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços 
de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário 
dos alimentos e das principais zoonoses; 
Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária; 
Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; 
Promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e 
outros) no planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; 
Participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de 
interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; 
Participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária 
(alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); 
Fiscalização à estabelecimentos alimentares; 
Fiscalização a estabelecimentos de saúde; 
Fiscalização à estabelecimentos de interesse em saúde; 
Fiscalização relativa ao saneamento básico; 
Fiscalização de outros estabelecimentos de interesse em vigilância sanitária, conforme pactuações realizadas entre 
executivo municipal, estadual e federal; 
Elaboração, emissão de notificações, autos (intimação, infração, imposição de penalidades, outros); 
Elaboração e confecção de relatórios de inspeção dos estabelecimentos fiscalizados e/ou quando solicitados por 
outros órgãos (administração direta, Promotoria Pública, Política Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita 
Municipal, Estadual e Federal, Procon, Conselho Tutelar, outros); 
Atendimento ao público (orientações técnicas, recebimentos de denúncias, outros); 
Conferência técnica de documentos e certidões recebidas (balancetes substâncias sujeitas a controle especial de 
drogarias e farmácias, planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, outros); 
Análise de projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 
Confecção de relatórios de produção para órgãos de supervisão (secretaria Municipal da Saúde; 
Diretoria de Vigilância Sanitária/SES, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, outros órgãos); 
Blitz; 
Palestras e reuniões; 
Operações especiais (quando solicitadas por outros órgãos: Promotoria Pública, Política Civil, Polícia Militar, Polícia 
Federal, Receita Municipal, Estadual e Federal, Procon, Conselho Tutelar, outros); 
Plantões Fiscais; 
E outras atividades afins com o cargo. 
  
  
Ficam mantidas as demais disposições do Edital. 

Coronel Freitas, 12 de março de 2020. 

AB 


