
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Ordenador da despesa: Andreza Gallas 

  

01. Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de organização, planejamento e 

realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o 

provimento de cargos efetivos, de nível médio/técnico e de nível superior, do quadro de pessoal do 

Município de Xanxerê, consoantes condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

A quantidade estimada é de 4.000 (quatro mil) inscritos, sendo 2.000 (dois mil) de Ensino Médio e 

2.000 (dois mil) de Ensino Superior. 

 

02. Motivação/Justificativa: A Administração Municipal, em conformidade com o art. 37, da 

Constituição Federal, tem como princípios basilares de uma eficiente Administração Pública, os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Somado 

à necessidade de qualificar o seu quadro funcional para melhor atender a demanda dos munícipes, e 

considerando o concurso público a melhor forma de evitar privilégios, buscando a livre competição, 

em consonância ao princípio da impessoalidade, cabe promover a realização de concurso público. 

Nestes termos, a prestação do serviço objeto do presente Edital tem por finalidade necessidade de 

preenchimento de cargos efetivos vagos, conforme tabela constante no item 3 deste Termo de 

Referência, atinentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de Xanxerê, em cumprimento 

ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, observando-se a legislação e as normas 

aplicáveis aos concursos públicos. 

 

03. Quadro de Vagas e níveis de escolaridade 

O concurso público destina-se ao provimento de vagas aos cargos, conforme se demonstra na tabela 

a seguir: 

 

Cargo CH Vagas Escolaridade 

Agente de defesa civil 40 01+CR Nível médio 

Arquiteto 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Assistente administrativo 40 15 + CR Nível médio 

Assistente pedagógico 40 CR 
Nível superior em curso de graduação plena em 

Pedagogia e/ou licenciatura plena 

Assistente Social 30 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Auxiliar de Biblioteca 40 CR Nível médio 

Bibliotecário 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Bioquímico 40 01 + CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Contador 30 01 + CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Dentista 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 



 

Desenhista projetista 40 CR 
Nível médio com curso de desenho técnico ou 

AutoCAD 

Educador Social 40 02+CR Nível médio 

Enfermeiro 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Engenheiro agrimensor 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Engenheiro agrônomo 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Engenheiro civil 40 02 + CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Farmacêutico 40 01 + CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Fiscal de meio Ambiente 40 1 Nível médio 

Fiscal de Obras 40 CR Nível médio 

Fiscal de Tributos 40 CR Nível médio 

Fisioterapeuta 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Fonoaudiólogo 20 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Instrutor de Artes 40 CR Nível médio 

Jornalista 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Médico 40 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Motorista 40 CR Nível médio 

Nutricionista 20 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Professor 1 – área 1 

(educação infantil) 
40 02+CR 

Nível superior em curso de licenciatura em 

pedagogia, ou curso normal superior 

Professor 1 – área 2 (anos 

iniciais ensino fundamental) 
20 02+CR Nível superior em curso de licenciatura em 

pedagogia, ou curso normal superior 

Professor 1 – área 3 (anos 

finais ensino fundamental) 
20 01+CR Nível superior em curso de licenciatura plena 

em área específica de arte 

Professor 1 – área 3 (anos 

finais ensino fundamental) 
20 02+CR Nível superior em curso de licenciatura plena 

em área específica de inglês 

Professor 1 – área 3 (anos 

finais ensino fundamental) 
20 CR Nível superior em curso de licenciatura plena 

em área específica de ciências 

Professor 1 – área 3 (anos 

finais ensino fundamental) 
20 CR Nível superior em curso de licenciatura plena 

em área específica de história 

Professor 1 – área 3 (anos 

finais ensino fundamental) 
20 CR Nível superior em curso de licenciatura plena 

em área específica de educação física 



 

Professor 1 – área 6 

(educação especial) 
20 CR 

Nível superior em curso de licenciatura em 

educação especial ou uma de suas áreas, de 

graduação plena, ou com curso de licenciatura, 

de graduação plena e curso de pós graduação em 

áreas específicas da educação especial 

Professor Modalidade 

Esportiva 3º grau 
40 CR 

Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Psicólogo 40 01 + CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

Técnico de alimentos 40 CR 
Nível médio com curso técnico de alimentos e 

registro no órgão fiscalizador 

Técnico em enfermagem 40 CR 
Nível médio com curso de técnico em 

enfermagem com registro no órgão fiscalizador 

Técnico em saneamento 40 CR 
Nível médio com curso técnico em saneamento 

e registro no órgão fiscalizador 

Técnico em Segurança do 

Trabalho 
40 CR Nível médio 

Técnico laboratório de 

análises clínicas 
40 CR 

Nível médio com curso técnico de laboratório 

de análises clínicas e registro no órgão 

fiscalizador 

Terapeuta Ocupacional 30 CR 
Nível superior com registro no órgão 

fiscalizador 

  

 

04. Das condições especiais a realização de prova 

1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer as provas, portador 

de deficiência ou não, deverá solicitar no momento da inscrição, as condições especiais necessárias.  

2. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 

razoabilidade.  

3. Os candidatos poderão ser submetidos a exame perante junta médica da instituição contratada 

para comprovar a necessidade da condição especial solicitada, obrigatoriamente na cidade de 

Xanxerê.  

4. Para a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá ser 

disponibilizada sala reservada para acomodar o acompanhante e a criança. A candidata que não 

levar acompanhante não realizará a prova.  

5. Os fiscais destinados ao acompanhamento dos candidatos que tenham solicitado condições 

especiais para fazer as provas deverão estar aptos para este tipo de serviço. 

05. Obrigações da Contratada 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, a elaboração e aplicação dos seguintes serviços 

relativos à realização do concurso público:  

1. Regulamento do concurso público;  

2. Edital completo do concurso público;  

3. Inscrição dos candidatos exclusivamente através de site da empresa na internet;  

4. Elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, as quais deverão ser inéditas, através de 

cartões corrigidos por leitora ótica ou escaneamento digital;  

5. Responsabilização pelo sigilo, transporte e segurança das provas e todo o material do concurso 

público;  



 

6. Contratar e efetuar pagamento de despesas referentes às instalações físicas e à fiscalização do 

certame;  

7. Alocar fiscais de provas, sendo 02 (dois) em cada sala, arcando com as suas despesas;  

8. Disponibilização de todo o pessoal técnico necessário para aplicação das provas;  

9. Apresentar relatório final do concurso público, com relação de aprovados e notas de todos os 

candidatos;  

10. Fornecer documentação sempre que solicitado pela Comissão Municipal responsável pelo 

acompanhamento do concurso, de forma eletrônica (digitalizada).  

1l. Fornecer material compilado de todo o processo do concurso público, desde o primeiro ato até o 

relatório final para homologação do resultado do mesmo;  

12. Submeter à apreciação do CONTRATANTE, minuta do edital completo com todo o 

cronograma e prazos, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados 

referentes à execução do objeto, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.  

13. Submeter à aprovação prévia do CONTRATANTE, todos os editais a serem publicados a partir 

da abertura das inscrições.  

14. Prestar pronto atendimento a candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso público, tornando 

disponíveis, para tanto, pessoal, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, 

correspondência e outros.  

15. O edital que regulamentará o concurso público em todas as suas etapas deverá respeitar a 

legislação pertinente e atender a todas as exigências normatizadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina – TCE-SC.  

16. O manual do candidato deverá ser disponibilizado em meio eletrônico pela CONTRATADA, a 

partir da publicação do edital de abertura do concurso público e conterá o edital na íntegra e 

programas das provas com suas respectivas bibliografias;  

17. Manter sigilo dos assuntos relacionados ao concurso público, responsabilizando-se pela 

divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a 

sua realização.  

18. Apresentar ao CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma, as relações 

de candidatos aprovados e classificados no concurso público. 

19.Solicitar a prévia e expressa aprovação do CONTRATANTE quanto aos procedimentos a serem 

adotados e características do certame, em todas as suas etapas.  

210. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, 

correndo às expensas da contratada as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços 

em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, durante ou após sua prestação.  

21. Assegurar todas as condições para que o CONTRATANTE fiscalize a execução do contrato.  

22. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando 

com todos os ônus deles decorrentes, desde que comprovada a sua culpa ou dolo.  

23. A responsabilidade sobre os serviços eventualmente subcontratados não será transmitida aos 

subcontratados perante o CONTRATANTE. A CONTRATADA sempre responderá direta e 

exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais, bem como garantirá, na sua 

totalidade, todos os serviços prestados pela subcontratada.  

24. Providenciar o atendimento especializado aos portadores de deficiência, tanto na fase de 

inscrição quanto na fase de provas, de acordo com as especificidades dos casos apresentados 

(motora, auditiva, visual). 

25. Responsabilizar-se pela integração das informações do concurso, junto ao Sistema de folha de 

pagamento do município, através de layouts de importação disponibilizados pela empresa Betha 

Sistemas.  

 

 

 



 

06. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

1. Designará comissão para acompanhar e fiscalizar todo o processo de execução e realização do 

concurso público.  

2. Recusará qualquer serviço executado fora das condições estabelecidas.  

3. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

4. Fornecimento dos cargos que irão compor o certame, contendo nome do cargo, quantitativo, 

descrição sumária das atividades atinentes ao cargo, salário, carga horária semanal e escolaridade 

exigida;  

5. Fornecimento de toda a legislação de criação e normatização dos cargos objeto do concurso 

público, com os dados constantes do item anterior;  

6. Publicação legal de atos relativos ao concurso público.  

 

07. DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

1. Deverá ser exigido dos candidatos o pagamento de taxa de inscrição, a ser recolhida em favor do 

CONTRATANTE, no valor R$ 40,00 (quarenta reais) para cargos de Ensino Médio e R$ 50,00 

(cinquenta reais) para cargos de Ensino Superior, com ingresso aos cofres municipais. 

 

08. DAS PROVAS OBJETIVAS  

1. As provas objetivas deverão ser aplicadas no domingo e, obrigatoriamente, em 02 (dois) turnos. 

a) No período matutino deverão ser aplicadas as provas objetivas aos cargos que exigem nível 

médio/técnico;  

b) No período vespertino deverão ser aplicadas as provas objetivas aos cargos que exigem nível 

superior.  

2. As provas objetivas deverão ser confeccionadas de 02 (duas) formas distintas, a depender do 

nível de escolaridade dos cargos, conforme disposição das tabelas a seguir: 

 

NÍVEL MÉDIO CONHECIMENTOS QUANTIDADE QUESTÕES 

GERAIS 25 50 

ESPECÍFICOS 25 

 

NÍVEL SUPERIOR CONHECIMENTOS QUANTIDADE QUESTÕES 

GERAIS 25 60 

ESPECÍFICOS 35 

 

09. DOS RECURSOS  

1. A CONTRATADA deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e 

responder eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por 

terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público.  

2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no sítio eletrônico 

da contratada, com o preenchimento e envio online, mediante recibo.  

3. Será admitido recurso quanto:  

a) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares;  

b) às demais fases definidas em edital.  

4. A contratada deverá disponibilizar para o Município em meio eletrônico todos os recursos e 

respectivas decisões proferidas.  

5. As demais orientações serão definidas em conjunto com o Município e constarão nos respectivos 

editais.  

6. No caso de anulação de qualquer das questões da prova objetiva, o ponto desta será atribuído a 

todos os candidatos sem distinção.  

 



 

10. DO JULGAMENTO DO MENOR PREÇO GLOBAL  

1. Será considerada vencedor a proposta que apresentar menor preço global dos serviços.  

 

11. DO PAGAMENTO  

1. O pagamento será efetuado parceladamente, após a conclusão e recebimento dos serviços 

estabelecidos para cada etapa, até 30 dias, a partir da atestação da nota fiscal pela comissão 

responsável pela fiscalização, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, conforme 

cronograma abaixo:  

1. 40% após a homologação das inscrições;  

2. 20% após aplicação das provas;  

3. 20% após classificação final da prova objetiva, escrita e de títulos;  

4. 20% após homologação do resultado final do concurso público.  

2. A Comissão responsável pelo atesto da nota fiscal/fatura terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

fazê-lo, contando-se esse prazo a partir do recebimento da fatura e documentação comprobatória.  

3. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na Autorização de 

Fornecimento.  

4. Para que seja efetuado o pagamento, a licitante contratada deverá:  

1. Apresentar nota fiscal/fatura discriminativa, ou documento equivalente, correspondente aos 

serviços prestados.  

2. Comprovar sua regularidade, bem como a da executora do objeto, se for o caso, perante a 

Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND) e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 

3. Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os pagamentos 

resultantes do serviço.  

4. Documentação que comprove a conclusão da etapa correspondente ao pagamento.  

 

12. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  

1. O concurso público será realizado no perímetro urbano do Município de Xanxerê/SC, devendo a 

CONTRATADA atuar junto com a Comissão Organizadora para definir os locais de aplicação das 

provas objetivas. 

 

13. Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Franciele Ogliari Zape – 

rhumanos@xanxere.sc.gov.br – fone 49 3441-8500 

 

14. Dotação Orçamentária – reduzido 13 – elemento 33903999 

15. Estimativa de Custo: R$ 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais). 

16. Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses 

 

Data: 28/06/2021. 

 

 

___________________                                        Ciente:_________________ 

Andreza Gallas                           Oscar Martarello 

Secret. Municipal de Administração e Finanças                  Prefeito Municipal 

 

 

_______________________    

Franciele Ogliari Zape 

Fiscal do Contrato 

mailto:rhumanos@xanxere.sc.gov.br

