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EDITAL Nº. 001/2016 – CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO 

 

O Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, por meio do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dirceu Martins Comiran, faz saber aos interessados que estarão abertas as 

inscrições para o Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos para o ingresso em seu quadro 

permanente de pessoal, para os cargos constantes do presente edital, nos termos que preceituam o artigo 37, 

II, da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a legislação municipal vigente, de acordo com as 

disposições a seguir: 

 

1. ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO  
1.1. A realização do concurso fica sob a responsabilidade da EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME, obedecendo às normas desse Edital.  

 
2. Das inscrições 

2.1. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou via internet, em data, horário e local informados no 

quadro abaixo: 

Inscrições presenciais e via 
internet 

Início das Inscrições: 09/12/2016 
 

Término das Inscrições: 30/12/2016. 
 

Local das Inscrições: na Prefeitura do Município de Campos de Júlio, sito 
Avenida Valdir Masutti, nº 779-W – Bom Jardim, Campos de Júlio-MT – 78307-
000, no período das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a 

sexta-feira e pelos endereços eletrônicos: www.exataconsultoriame.com.br e/ou 

www.camposdejulio.mt.gov.br 
 

Prazo Limite para pagamento da taxa de inscrição 30/12/2016, nos horários de 
expediente bancário. 

 

http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
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2.2. Procedimento 

 

2.2.1. Preencher o Formulário de Inscrição diretamente no site ou, em caso de inscrição presencial, com o 

auxílio de um servidor autorizado; 

2.2.2. Conferir os dados informados, sob pena de o candidato ser impedido de realizar as provas caso as 

informações estejam incorretas; 

2.2.3. Imprimir o espelho do Requerimento de Inscrição (Cartão de Identificação) juntamente com o boleto de 

pagamento da taxa de inscrição; 

2.2.4. Efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário no Banco do Brasil S/A ou em qualquer agência 

da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de atendimento bancário, até a 

data limite estipulada. 

2.2.5. Salvo se cancelada a realização do concurso, não haverá, em nenhuma outra hipótese, devolução do 

valor da inscrição, mesmo que o candidato, por qualquer motivo, tenha efetuado pagamento em duplicidade ou 

tenha sua inscrição não homologada. 

2.2.6. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em que 

se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.2.7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a 

Administração Municipal excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos ou 

incompletos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 

posteriormente. 

2.2.8. A  EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME e a 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

2.3. Do procedimento específico para a inscrição presencial 
 

2.3.1. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão realizar sua inscrição presencialmente, com 

auxílio de servidor autorizado, no Paço da Prefeitura do Município de Campos de Júlio/MT, sito à Avenida 

Valdir Masutti, nº 779-W, Bom Jardim. 

2.3.2. No ato da inscrição presencial o candidato deverá: 

a) Apresentar documento original de identidade que comprove a idade mínima de 18 (dezoito) anos - caso o 

candidato não tenha completado a idade mínima exigida neste item no dia da inscrição, o mesmo poderá 

inscrever-se no concurso público com a condição de que só poderá submeter-se às provas se completar a 

idade mínima exigida até a data da realização das mesmas. 

Os horários previstos neste edital seguem o horário local de Campos de Júlio – MT. 
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b) Apresentar documento original contendo os dados necessários para o preenchimento do Requerimento de 

Inscrição; 

c) Informar, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF; caso não o possua, 

deverá solicitar aos órgãos competentes, de forma a obtê-lo antes do término do período de inscrição; 

d) Responsabilizar-se pelo pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente à categoria funcional, na 

forma prevista neste edital; 

e) Prestar as informações para a inscrição, com clareza, diretamente ao servidor autorizado responsável. 
 

2.3.3. Não recairá sobre o servidor autorizado a auxiliar o candidato em sua inscrição presencial qualquer 

responsabilidade quanto à escolha de cargos; portanto, o candidato deverá, antes de pagar a taxa de 

inscrição, certificar-se do cargo para o qual estará se inscrevendo. 

2.3.4. A inscrição presencial deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procurador legalmente constituído, 

por meio de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, contendo poderes 

expressos para esse fim. 

 

2.4. Formas de Pagamento 
 

2.4.1. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de boleto bancário em 

qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de 

atendimento bancário, até a data limite estipulada. 

2.4.2. As inscrições pagas após a data de vencimento do boleto serão indeferidas. 

 
2.5. Efetivação da Inscrição 

2.5.1. O cadastro dos dados não garante a efetivação da inscrição do candidato. 

2.5.2. A inscrição somente será confirmada quando o pagamento do valor da taxa de inscrição for efetivamente 

ratificada através de arquivos em meio eletrônico denominado de “retorno bancário”, transação realizada entre o 

Banco do Brasil e o Município de Campos de Júlio. 

2.5.3. As taxas de inscrição são as seguintes: 

a) Para cargos que exigem ensino superior completo R$ 100,00 

b) Para cargos que exigem ensino médio completo R$ 70,00 

c) Para cargos que exigem ensino fundamental completo incompleto e alfabetizado R$ 30,00 

 

2.6. Da regularidade e aceitação das inscrições 

2.6.1. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições condicionais em desacordo com as normas 

constantes desse edital e regulamento do concurso. 

2.6.2. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos. 

2.6.3. A inscrição somente se efetivará mediante o pagamento da taxa de inscrição. 
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2.6.4. Na hipótese de um mesmo candidato inscrever-se em dois ou mais cargos, será validada a última 

inscrição, efetuada em data e hora mais recente, não cabendo restituição dos valores pagos pelas inscrições 

invalidadas. 

2.6.5. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento e sua inscrição não tenha sido confirmada, é de sua 

exclusividade e inteira responsabilidade encaminhar e-mail para exataconsultoria2015@gmail.com para 

averiguação e retorno até verificação, nos dias 28/12 a 29/12/2016. 

2.7. Disposições gerais sobre as inscrições 

2.7.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte o 

candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital. 

2.7.2. O candidato que prestar informações inverídicas, além da desclassificação, estará sujeito às penalidades 

previstas em lei. 

2.7.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da posse ou se constate qualquer 

falsificação nas informações prestadas no ato da inscrição será desclassificado, sendo convocado para posse 

o candidato imediatamente posterior, segundo a ordem de classificação. 

2.7.4. O candidato a qualquer cargo de nível superior detentor de certificado de especialização, mestrado ou 

doutorado deverá apresentar cópia do documento correspondente ao título, conforme orientações descritas no 

item 5.3.9, desse edital. 

2.7.5. Somente serão aceitos certificados de conclusão dos documentos solicitados como títulos, em papel 

timbrado, com carimbo da Instituição e do responsável pela expedição do documento, desde que 

acompanhados do respectivo histórico escolar. 

2.7.6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 

tradução para a Língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão 

competente. 

2.7.7. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 

2.7.8. Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial de cursos. 

2.7.9. Somente serão aceitos certificados de cursos de especialização lato sensu que constem todos os dados 

necessários à sua perfeita avaliação, inclusive a carga horária do curso. 

2.7.10. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de 

títulos. 

2.7.11. Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e (ou) ilegalidade na obtenção de títulos e/ou de 

comprovantes apresentados, o candidato terá anulada a pontuação e, comprovada a sua responsabilidade, 

será excluído do Concurso Público. 

2.7.12. Somente serão considerados, para efeito de pontuação, os títulos relativos à natureza do cargo em que 

o candidato está concorrendo. 
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2.7.13. Não será aceito encaminhamento ou substituição de documento protocolado junto a Comissão 

Organizadora do concurso fora da data prevista no item 2.7.4 sendo sumariamente invalidado para essa 

finalidade. 

2.7.14. Compete à EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ME 

pronunciar-se sobre o deferimento das inscrições e, após, submeter o expediente à homologação da Comissão 

Organizadora do Concurso. 

2.8. Do Cartão de Identificação 

2.8.1. No ato da inscrição o candidato deverá receber ou imprimir o seu Cartão de Identificação, que deverá 

ser apresentado no dia das provas, sendo de sua total responsabilidade as informações nele contidas, em 

especial os seguintes itens: 

a) Nome; 

b) Número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Unidade da Federação emitente; 

c) A categoria funcional a que irá concorrer. 

2.8.2. Além dos dados acima, o candidato deverá tomar conhecimento de seu número de inscrição, do local, 

do dia e horário da realização das provas. 

2.8.3. O local de realização da prova será divulgado em edital complementar específico para esse fim. 

2.8.4. As informações complementares serão divulgadas nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.exataconsultoriame.com.br e/ou www.camposdejulio.mt.gov.br. 

2.9. Das isenções da taxa de inscrição: 
 

2.9.1. Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição a pessoas que se enquadrem nos artigos 1º e 2º das 

Leis Estaduais nºs. 7.713/2002 e nº 6.156/1992, com a redação dada pela Lei nº. 8.795/2008 ou inscritas no 

Cadastro Único para programas sociais do governo federal nos termos do Decreto Federal nº 6.593/2008, 

devendo entregar o requerimento constante do Anexo III devidamente preenchido desde comprovados os 

requisitos abaixo: 

2.9.2. Para fins de cumprimento do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.156/1992, relativo à isenção para os 

trabalhadores que percebam até 1,5 (um e meio) salário mínimo ou se encontrem desempregados, deverão 

entregar o requerimento de isenção de taxa devidamente preenchido e assinado, instruído com cópia 

autenticada das anotações da carteira de trabalho (CTPS) ou holerit e ainda declaração de próprio punho, sob 

as penas da lei de que não possui outra fonte de renda e que não percebe vencimentos superiores a 1,5 

salário mínimo e não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, oferecido 

pelo sistema de previdência social ou privado e não estar recebendo seguro desemprego (no caso de 

candidato atualmente desempregado), juntamente com a cópia dos documentos de identidade (RG) e de 

cadastro de pessoa física (CPF) do requerente; 

2.9.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos por  estarem regularmente 

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, deverão entregar o entregar o 

requerimento de isenção de taxa devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente, sob 

pena de indeferimento, o Número de Identificação Social – NIS do candidato, número esse atribuído 

http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
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pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, que será consultado 

quanto à veracidade das informações prestadas pelo candidato no Requerimento de Isenção, 

juntamente com a cópia dos seguintes documentos comprobatórios:  

a) documento de identidade do requerente;  

b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;  

c) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal no qual conste o 

número de identificação social – NIS do candidato. 

2.9.5. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por serem doadores 

regulares de sangue deverão entregar o requerimento de isenção de taxa devidamente assinado, 

juntamente com a cópia dos seguintes documentos comprobatórios: 

a) documento de identidade do requerente;  

b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;  

c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular expedido pelo Banco de 

Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder Público, em que faz a doação, constando no mínimo 

três doações anteriores à publicação deste edital.  

2.9.6. Não será concedida a isenção do pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

a) não preencher os requisitos das Leis Estaduais nºs 7.713/2002, 6.156/1992 e Decreto Federal nº 

6.593/2008; 

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) fraudar e/ou falsificar documentação; 

d) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nesse edital;  

e) não protocolar os documentos na data estipulada. 

2.9.7. A inscrição de pessoas com isenção de taxa deve ser presencial, por meio de requerimento 

padrão, disponível no Anexo III, a ser protocolado no local estabelecido no item 2.3.1 desse edital, no 

período compreendido entre 09 a 16/12/2016, ficando vedado qualquer outro meio para a sua validação.  

2.9.8. Os documentos apresentados serão analisados pela comissão organizadora no ato da inscrição, 

possibilitando dessa forma que o candidato que por ventura não consiga apresentar os documentos 

necessários para isenção da taxa de inscrição possam se inscrever -se até a data do encerramento das 

inscrições. 

2.10. Vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais 

2.10.1. Aos PNEs que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 

37 da Constituição Federal, da Lei Federal nº. 7.853/89, regulamentado pelo Decreto 3.298/99 e da Lei 

Complementar Estadual nº 114/2002 e suas alterações, desde que o exercício das atribuições do cargo 

especificadas no Anexo V– DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, sejam compatíveis com a deficiência de que é 

portador. 

2.10.2. Aos candidatos PNEs serão reservados 10% do número de vagas desse 
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concurso. 

2.10.3. O candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado o 

disposto nos Decretos Federais nº 3.298 de 20.12.99 e nº 5.296 de 02/12/04 e na Súmula 377, do Superior 

Tribunal de Justiça, e encaminhar por SEDEX, ou entregar pessoalmente na prefeitura, na Av. Valdir Masutti, 

779-W, Bom Jardim, CEP: 78.307-000 até o dia 30 de abril de 2012, envelope com os dados do concurso ao 

qual está inscrito, contendo: 

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive 

para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 

b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao relatório. 

2.10.4 Para efeito dos prazos, será considerada, conforme o caso, a data de postagem fixada pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo da prefeitura. 

2.10.5. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados nesse edital não serão 

conhecidos. 

2.10.6. Na falta do relatório médico, ou não contendo esse todas as informações descritas no item anterior, o 

requerimento de inscrição será processado como de candidato não PNE, mesmo que declarada tal condição 

no ato da inscrição. 

2.10.7. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 

padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam limitação que implique 

em grau acentuado de dificuldade para integração social. 

2.10.8. Qualquer documento protocolado ou com registro de sedex depois desta data será sumariamente 

invalidado para esta finalidade. 

2.10.9. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem 

prestadas, conforme determina o art. 40 do Decreto Federal nº. 3.298/99, ficando as condições solicitadas 

sujeitas à análise, pela comissão organizadora do certame da legalidade, viabilidade e razoabilidade do 

pedido. 

2.10.10. Os candidatos que não atenderem ao disposto no item 2.10.3 não terão o atendimento e/ou condição 

especial para a realização das provas. 

2.10.11. O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas. 

2.10.12. O candidato que no ato da inscrição não declarar ser portador de deficiência ou aquele que se 

declarar e não atender ao solicitado nas alíneas “a” e “b” do item 2.10.3, não será considerado portador de 

deficiência e não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

2.10.13. O candidato com deficiência deverá verificar se consta da relação dos candidatos inscritos na 

condição de pessoa com deficiência. 

2.10.14. Caso seu nome não conste na lista de candidatos cuja inscrição for admitida como de pessoa com 
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deficiência e desde que tenha apresentado, dentro do prazo das inscrições, os documentos indicados nas 

alíneas “a” e “b” do item 2.10.3, o candidato interessado deverá, no dia da prova, solicitar à Coordenação do 

Concurso, mediante comprovação do encaminhamento dos referidos documentos, a sua inclusão na referida 

lista, a fim de que realize a prova na condição de pessoa com deficiência. 

2.10.15. Por ocasião da posse dos candidatos classificados, a administração municipal procederá à análise da 

compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo pretendido, de acordo com as normas 

do Instituto Nacional de Previdência Social - INSS. 

2.10.16. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez. 

2.10.17. Não ocorrendo aprovação de candidatos PNEs, as vagas surgidas serão providas pelos demais 

candidatos aprovados, com a estrita observância da ordem de classificação. 

2.10.18. Os candidatos PNEs concorrerão em lista classificatória própria e na geral, devendo também atingir o 

desempenho mínimo previsto no item 5.3. desse edital para serem aprovados. 

2.10.19. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência será 

elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 

2.10.20. A EXATA – ASSESSORIA & CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ME, não se 

responsabilizará pela elaboração de prova específica para os portadores de necessidades especiais que não 

comunicarem a deficiência no ato da inscrição. 

 

3. DOS CARGOS E VAGAS OFERECIDOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1. Os cargos e vagas estão distribuídos conforme Anexo I do presente edital. 

3.2. Os candidatos a qualquer cargo obrigam-se a prestar os serviços inerentes ao mesmo em todo o 

território do município, ou seja, área rural ou urbana, de acordo com as necessidades da Administração 

Municipal, não podendo optar por prestar os serviços na cidade (área urbana) ou no interior (área 

rural), devendo respeitar o lotacionograma e a ordem de classificação, sendo que a recusa em prestar os 

serviços, na vaga de direito, importa desistência tácita da vaga. 

 

4. DAS PROVAS 

4.1. Data e local das provas objetivas. 

4.1.1. As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia XX de XXX de 2016 no período em 

horários e locais a serem indicados em edital complementar específico, afixado no átrio da prefeitura e disponível 

nos endereços eletrônicos: www.exataconsultoriame.com.br e/ou www.camposdejulio.mt.gov.br. 

4.1.2. As provas práticas poderão ser realizadas no mesmo dia das provas objetivas, dependendo do número de 

candidatos que farão este tipo de prova, caso sejam realizadas em outra data, o horário e o local serão 

http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
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publicados em edital complementar convocando todos os candidatos classificados, o qual será disponibilizado 

nos mesmos endereços eletrônicos já referidos acima. 

4.1.2.2. Os candidatos que se submeterem à prova prática deverão comparecer no horário indicado e retirar a 

sua senha, que será distribuída pela ordem de chegada, munidos de documentos de identificação com foto. 

4.1.2.3. A EXATA – ASSESSORIA & CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ME e a Administração 

Pública não se responsabilizam pelas despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar a prova do 

concurso. 

4.2. Das características das provas objetivas 

4.2.1. As provas objetivas terão duração de três horas, contadas a partir do momento em que todas as 

informações forem prestadas aos candidatos. 

4.2.2. A constituição das provas objetivas é a seguinte: 

 
 

 
Escolaridade: NÍVEL SUPERIOR 

 

Cargo Provas 
Número 

de 
Questões 

Total de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Pontuação 
Máxima 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil     

40 1,00 40,00 

Enfermeiro Padrão     

Engenheiro Ambiental     

Farmacêutico     

Fonoaudiólogo do SUS     

Médico Clinico Geral     

Médico Ginecologista Conhecimentos Específicos 15 

Médico Pediatra Conhecimentos Gerais 5 

Médico Veterinário Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Campos de Júlio 

10 

Nutricionista Escolar Língua Portuguesa 10 

Odontólogo     

Pregoeiro     

Professor de Língua Inglesa     

Professor de Pedagogia     

Profissional de Educação Física do SUS     

Técnico Desportivo     
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Escolaridade: ENSINO MÉDIO 

 

Cargo Provas 
Número 

de 
Questões 

Total de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Pontuação 
Máxima 

Agente Administrativo     

40 1,00 40,00 

Auxiliar de Controle Interno     

Auxiliar em Saúde Bucal 
    

Estoquista     

Fiscal de Obras e Postura Conhecimentos Específicos 15 

Motorista de Ambulância Conhecimentos Gerais 5 

Orçamentista 
Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Campos de Júlio 

10 

Ouvidor Língua Portuguesa 10 

Recepcionista   
  

Técnico em Análises Clinicas     

Técnico em Enfermagem     

 
 
 

Escolaridade: FUNDAMENTAL COMPLETO, INCOMPLETO E ALFABETIZADO 
 

Cargo Provas 
Número 

de 
Questões 

Total de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Pontuação 
Máxima 

Auxiliar de Serviços Gerais     

40 1,00 40,00 

Cozinheiro de Nutrição Escolar     

Cozinheiro de Nutrição Hospitalar     

Eletricista Automotivo Conhecimentos Específicos 10 

Jardineiro Conhecimentos Gerais 5 

Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Campos de Júlio 10 

Monitor de Transporte Escolar Língua Portuguesa 
10 

Motorista de Veículo Especial Matemática 5 

Operador de Máquinas Pesadas   
  

Pedreiro     

Vigia     

 

4.2.3. Todas as provas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos contidos no Anexo II deste 
edital. 
4.3. Da realização das provas  

4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência de, no mínimo, 60 

(sessenta) minutos do horário especificado, trazendo caneta esferográfica de material transparente, de tinta 
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azul ou preta, Cartão de Identificação/Comprovante de Inscrição e documento de identidade original. 

4.3.2. Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros objetos além daqueles exigidos 

no item anterior, exceto quando da aplicação da prova subjetiva, especificado nesse edital. 

4.3.2.1. O fiscal de sala e a coordenação do concurso não se responsabilizarão por danos ou desaparecimento 

de objetos, bolsas, celulares e outros objetos que forem deixados na sala pelos candidatos. 

4.3.2. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade 

original ou outro documento original, com foto, de igual valor legal, ou seja: carteira expedida por Órgão ou 

Conselho de Classe que tenha força de documento de identificação; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

Certificado de Reservista ou Carteira de Motorista nos moldes atuais. 

4.3.2.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do 

candidato, sendo expressamente proibida a identificação de candidatos com documentos em fotocópia ou 

equivalentes. 

4.3.3. Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título de 

eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 4.3.2. 

4.3.4. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas de candidatos que comparecerem sem 

documentos citados no item 4.3.2, mesmo que tenham solicitado a alguém que traga a documentação até o 

local de prova. Vencido o horário permitido, o candidato deverá retirar-se do espaço físico da local de aplicação 

de prova (escolas ou entidades estabelecidas). 

4.3.5. Será sumariamente eliminado do concurso, o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução das 

provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou 

descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas 

sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante as provas, em 

qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, 

telefone celular, livros, códigos, manuais, bonés e outros tipos de chapelaria, óculos escuro, impressos ou 

anotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das mesmas, constatado 

por meio de perícia. 

4.3.5.1. Somente será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas para ir ao banheiro e para 

beber água, acompanhado de um fiscal. 

4.3.6. Não serão considerados aptos a fazerem as provas àqueles candidatos que estejam impossibilitados de 

comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas. 

4.3.7. Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas de candidatos que se apresentarem 

após a hora determinada para o início das provas. 

4.3.7.1. O candidato, após ter concluído as provas, deverá retirar-se definitivamente do local de aplicação 
das mesmas. 

4.3.8. Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes do 

Cartão de Resposta preenchido com caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta ou azul não 
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porosa. 

4.3.9. No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo correspondente à alternativa 

correta seja totalmente pintado, sob pena de anulação da questão não preenchida corretamente. 

4.3.10. As questões respondidas incorretamente não anularão as questões respondidas corretamente. 

4.3.11. As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que legíveis, 

serão consideradas nulas. 

4.3.12. Os pontos, relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da elaboração, 

serão atribuídos a todos os candidatos que prestarem a prova para aquele cargo. 

4.3.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, eliminando-se o candidato faltoso. 

4.3.14. O candidato ao terminar as provas deverá entregar ao fiscal o seu caderno de provas e o seu Cartão de 

Resposta. 

4.3.15. O candidato que permanecer na sala pelo tempo mínimo de duas horas poderá levar consigo o caderno 

de provas. 

4.3.16. O candidato que sair antes do horário acima mencionado terá oportunidade de retirar o caderno de provas 

no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova, na Prefeitura Municipal de Campos 

de Júlio– MT, das 08h às 17h; após este prazo os cadernos que não forem retirados serão incinerados. 

4.3.17. O candidato deverá permanecer no mínimo por uma hora em sala após o início das provas, sob pena de 

eliminação. 

4.3.18. Os três últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados somente quando 

todos tiverem concluído a prova, assinando ao sair o relatório dos fiscais de sala. Sob pena de eliminação. 

4.3.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 

atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em 

local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários. 

4.3.20. Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A 

falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 

4.4. Do conteúdo programático das provas objetivas 

4.4.1. Os programas das provas objetivas, nos quais constam as matérias a serem exigidas nas provas, fazem 

parte do Anexo II desse edital. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Dos critérios de classificação 

5.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela média aritmética das notas obtidas tanto na 1ª como na 

2ª fase, conforme o caso, divulgando-se o resultado final em ordem decrescente. 

5.1.2. O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será mantido em cadastro durante 

o prazo de validade do concurso público e poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas 

futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento da nomeação através do Diário Oficial 
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Eletrônico dos Municípios, no endereço www.diariomunicipal.org/mt/amm/, no Portal Eletrônico do 

Município de Campos de Júlio, www.camposdejulio.mt.gov.br. e no mural da Prefeitura Municipal de 

Campos de Júlio - MT ocorrida durante o prazo de validade do concurso público. 

5.2. Da Prova de Títulos 

5.2.1. Os cargos para os quais se admitirá prova de títulos são os de Nível Superior. A pontuação se dará da 

seguinte forma: 
 

 

ORDEM 
 

TÍTULOS 
 

CONDIÇÃO 
 

Ponto 
Valor 

 

máximo 

 

 
01 

 

 
Especialização 

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Especialização com carga 
horária igual ou superior a 360 horas/aulas. 

 

 
1,00 

 

 
2,00 

 

02 
 

Mestrado 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 

 

Pós-graduação em nível de Mestrado. 

 

2,00 
 

4,00 

 

03 
 

Doutorado 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 

 

Pós-graduação em nível de Doutorado. 

 

3,00 
 

6,00 

 

5.2.2. O máximo de pontos computáveis na prova de títulos corresponderá a seis pontos. 

5.2.3. Somente será considerado o título obtido na área correspondente ao cargo pretendido, desde que o 

mesmo esteja relacionado à Administração Pública. 

5.2.4. O ponto obtido na prova de títulos será somado à média aritmética das provas objetivas para efeito de 

classificação final. 

5.2.5. Será aceito diploma, certificado de especialização, mestrado ou doutorado devidamente registrado, nos 

termos da legislação vigente. 

5.2.6. Somente será computado o ponto da prova de títulos para os candidatos classificados. 

5.2.7. Para a entrega dos diplomas/certificados previsto no item 5.2.5 deverá utilizar, para tanto, o Formulário 

para Apresentação de Títulos constante no Sistema Eletrônico de Interposição de Protocolo de Títulos, no 

endereço eletrônico www.exataconsultoriame.com.br e seguir as instruções ali contidas. 

5.2.7.1. Os títulos deverão ser protocolizados em formulário próprio no endereço eletrônico previsto no item 5.2.7 

no período de 30/12/2005 a 20/00/2016, devidamente autenticado em cartório. Não será aceito prova e título via 

fax, correio eletrônico ou fora do prazo preestabelecido. 

5.3. Da desclassificação 
 

5.3.1. Será considerado desclassificado do concurso público o candidato que: 

 
a) Obtiver um percentual menor que 40% (quarenta por cento) em cada uma das provas objetivas não 

específicas; 

b)  Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos; 

c) Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na média final, que será mensurado após o 

http://www.diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.exataconsultoriame.com.br/
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calculo da média aritmética da soma das provas objetivas não específicas e de conhecimento específico. Ex. 1, 

para os cargos com 30 questões: P1+P2+P3 = XX/ 3, média final conforme o caso. Ex. 2, para os cargos com 

40 questões: P1+P2+P3+P4 = XX / 4, média final conforme o caso.  
d) Ausentar-se de quaisquer das provas; 

e) Descumprir as normas constantes deste edital ou as orientações dadas pela equipe de coordenação do 
concurso público nº 001/2016; 

f)  Utilizar meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de documentos ou, ainda, que 
seja flagrado com “cola” ou passando “cola” para outro candidato; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

h) Não entregar a documentação exigida no ato da posse, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação do ato convocatório, ressalvados os casos permitidos por lei; 

i)  Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição; 

j)  Aprovado, não comparecer nos locais, prazos, horários e condições especificados nos atos de 
convocação. 

5.4. Dos critérios de desempate na classificação 

5.4.1. Havendo empate na contagem de pontos na classificação em qualquer cargo, serão obedecidos os 

critérios de desempate pela ordem a seguir: 

a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos termos 

da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade 

mais elevada. 

b) Que obtiver maior número de acertos na Prova Prática (se houver); 

b) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver); 

c) Que obtiver maior número de acertos na Prova de Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Campos de Júlio); 

d)  Que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 

e) Que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  

f) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais; 

g) Que obtiver maior pontuação de títulos (se houver); 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. O resultado final do concurso público será homologado por decreto do Poder Executivo Municipal, observado 

o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado nos portais eletrônicos 

www.exataconsultoriame.com.br, www.camposdejulio.mt.gov.br., www.diariomunicipal.org/mt/amm/ e 

facultativamente na imprensa local, de forma resumida ou integral, a critério da Administração Pública. 

 

http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.org/mt/amm/
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7. DA CONVOCAÇÃO, DA NOMEAÇÃO E DA POSSE. 

7.1. Os candidatos aprovados serão convocados para nomeação, atendendo às necessidades da 

administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o limite de vagas estabelecido neste 

edital ou aquelas vagas criadas por lei complementar durante a validade do concurso. 

7.2. Os candidatos classificados e em cadastro de reserva, serão mantidos em cadastro durante o prazo de 

validade do concurso público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, 

ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações na Imprensa Oficial do Município 

ocorrida durante o prazo de validade do concurso público. 

7.3. Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado na Imprensa Oficial do Município e, 

facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local pré-estabelecidos para tomarem 

posse e receberem a designação do respectivo local de trabalho. 

7.4. Para tomar posse, o candidato deverá apresentar documentação no original e fotocópia autenticada em 

cartório, que comprove o que segue abaixo: 

7.4.1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

7.4.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I da CF/88); 

7.4.3. Certidão de Casamento ou Nascimento; 

7.4.4. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

7.4.5. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); 

7.4.6. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

7.4.7. Cartão do PIS/PASEP; 

7.4.8. Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse; 

7.4.9. Título de Eleitor; 

7.4.10. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos, 

relativa à existência ou inexistência de ações criminais (com trânsito em julgado); 

7.4.11. Certidão Negativa de Débitos para com o município de posse; 

7.4.12. Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido pela Junta Médica Oficial do Município; 

7.4.13. duas fotos 3x4, coloridas e recentes; 

7.4.14. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se 

comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade; 

7.4.15. Certidão de Reservista, se do sexo masculino; 

7.4.16. Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao 

qual concorre, devidamente registrado pelo MEC; 

7.4.17. Declaração contendo endereço residencial; 

7.4.18. Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 

7.4.19. Declaração de Bens; 

7.4.20. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua 
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função. 

7.5. Os candidatos convocados farão exame médico admissional, que será realizado por uma junta médica do 

município. 

7.5.1. Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica atendendo legislação em 

vigor, observando o que segue: 

7.5.2. A inspeção médica terá caráter eliminatório; 

7.5.3.Todos os exames correrão às expensas do candidato; 

7.5.4.Caberá à junta médica do município emitir atestado de saúde, considerando o candidato “apto” ou 

“inapto” para o cargo. 

7.6.Será tornado sem efeito o ato de nomeação do candidato que não cumprir integralmente o estabelecido 

nesse edital. 

7.7. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos dos candidatos inscritos, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com 

todas as decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

 

8. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO 

8.1. A nomeação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no Regime Estatutário, sendo 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - INSS. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O presente concurso público terá prazo de validade de dois anos, contados a partir de sua homologação, 

podendo ser prorrogado uma vez por igual período, no interesse da Administração. 

9.2. A inscrição neste concurso público, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento e a 

aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes desse edital. 

9.3. Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a nomeação, a Administração 

Municipal de Campos de Júlio promoverá tantas convocações e nomeações quantas julgar necessárias 

durante o período de validade do concurso, dentre os candidatos classificados, observando sempre o número 

de vagas existentes, ou que venham a ser criadas por lei complementar específica. 

9.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do concurso público o candidato que não comparecer 

nas datas estabelecidas pela referida Administração para posse, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos. 

9.5. O candidato que à época da posse não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis para o 

exercício legal do cargo para o qual foi aprovado, será considerado eliminado sumariamente, não podendo ser 

aproveitado para outro cargo. 

9.6. A Administração Municipal de Campos de Júlio poderá convocar, para o preenchimento de vagas surgidas 

no decorrer do prazo de validade deste concurso público, os candidatos classificados, observando-se o cargo e 

a ordem de classificação, rigorosamente. 

9.7. A Administração Municipal de Campos de Júlio fará divulgar, sempre que necessário, as normas 
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complementares ao presente edital e avisos oficiais. 

9.8. A aprovação do candidato não assegura o direito ao seu ingresso automático e imediato ao cargo para o 
qual se habilitou, estando a sua convocação condicionada à necessidade da Administração Pública. 
9.9. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento que lhe 

diz respeito. 

9.10. Todas as publicações pertinentes ao presente concurso, enquanto em andamento e até a divulgação do 
resultado, serão feitas nos seguintes endereços eletrônicos: www.exataconsultoriame.com.br, 
www.camposdejulio.mt.gov.br e www.diariomunicipal.org/mt/amm/ bem como no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal. 
9.10.1. As publicações relativas à homologação do concurso e à convocação dos aprovados serão tornadas 

públicas por meio do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, no endereço eletrônico 

www.diariomunicipal.org/mt/amm/, no portal do Município de Campos de Júlio no endereço eletrônico 

www.camposdejulio.mt.gov.br e facultativamente na imprensa local, sendo de responsabilidade da 

Administração Municipal de Campos de Júlio a publicação e do candidato o acompanhamento de tais 

publicações. 

9.10.2. Para fins do subitem acima, considera-se órgão de Imprensa Oficial do Município o Diário Oficial 

Eletrônico dos Municípios, www.diariomunicipal.org/mt/amm/), Diário Oficial do Estado 

(www.iomat.mt.gov.br). 

9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal de Campos de Júlio, em conjunto com 

a Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001/2016 e a EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Do Cronograma de Execução do Concurso Público nº 001/2016 

10.1.1. Período das inscrições: de XX/XX/2016 a XX/XX/2016. 

10.1.2. Divulgação dos locais de realização das provas com a listagem dos nomes dos candidatos: no átrio do 

Paço Municipal e nos sites www.exataconsultoriame.com.br e www.camposdejulio.mt.gov.br. 

10.1.3. A data prevista para a realização das provas objetivas é dia XX de XXXX de 2016. A confirmação 

dessa data e as informações sobre os locais de realização das provas serão divulgadas nos endereços 

eletrônicos www.exataconsultoriame.com.br e www.camposdejulio.mt.gov.br, com antecedência mínima de 

cinco dias. 

10.1.4. Prazo para divulgação dos gabaritos: dia seguinte ao da realização das provas, no período vespertino, 

na sede da Prefeitura Municipal e nos sites www.exataconsultoriame.com.br e www.camposdejulio.mt.gov.br. 

10.1.5. Divulgação dos aprovados e classificados em ordem decrescente: até 30 (trinta) dias após a realização 

das provas, podendo ocorrer em etapas. 

10.1.6. A EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME e a Administração Pública não 

se responsabilizam por eventuais prejuízos causados ao candidato em decorrência de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.iomat.mt.gov.br/
http://www.iomat.mt.gov.br/
http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
http://www.exataconsultoriame.com.br/
http://www.camposdejulio.mt.gov.br/
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c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 

candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros. 

10.1.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso, no que tange à 

realização do certame, pela EXATA – ASSESSORIA &CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME. 

10.2. Dos Recursos 

10.2.1. Dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, caberá recurso na forma da lei, 

interposto perante a Empresa EXATA – ASSESSORIA, & CONSULTORIA, EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

ME., desde que apresentado nos prazos constantes no Cronograma acima. 

10.2.2. Admitir-se-á um único recurso por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao 

conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado. Não serão aceitos/analisados recursos sem 

argumentação plausível. 

10.2.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos 

10.2.4. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, o ponto a ela correspondente será atribuído a 

todos os candidatos, independentemente da formulação ou não de recurso. 

10.2.5. Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos 

recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso da 

modificação decorrente das impugnações. 

10.2.6. Para recorrer contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra a classificação geral, o candidato 

deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico 

www.exataconsultoriame.com.br, e seguir as instruções ali contidas.  

10.2.7. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, fora do prazo. 

10.2.8. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que será 

divulgado no site já epigrafado. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela EXATA – ASSESSORIA, & CONSULTORIA, EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ME, juntamente com a Comissão Organizadora do Concurso Público 

Campos de Júlio – MT, 01 de dezembro de 2016. 

 

Priscila Zanetti Fagundes Cechinel 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 
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ANEXO I – DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 

 

NIVEL SUPERIOR 
 
 

Nº Cargos 
Escolaridade e 

Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

      Normal PNE CR Total  

01 
Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil – ADI 
Ensino Superior 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 2.805,19 30h 9 2 

 
 
- 

11 
Sede/Distrito/ 
Município 

02 Enfermeiro Padrão 

Ensino Superior  
+ 

 Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 5.054,12 40h 3 - 

 
 
- 

3 
Sede/Distrito/ 
Município 

03 Engenheiro Ambiental 

Ensino Superior 
 +  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 1  

 
 
 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

04 Farmacêutico 

Ensino Superior 
 + 

 Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 2  

 
 
 

2 
Sede/Distrito/ 
Município 

05 Fonoaudiólogo do SUS 

Ensino Superior  
+  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 1 - 

 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 
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06 Médico Clinico Geral 

Ensino Superior  
+  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 13.425,03 40h 2 - 

 
 
- 

2 
Sede/Distrito/ 
Município 

07 Médico Ginecologista 

Ensino Superior 
 +  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 14.056,80 40h 1 - 

 
 
- 1 

Sede/Distrito/ 
Município 

08 Médico Pediatra 

Ensino Superior 
 + 

 Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 11.673,94 40h 1 - 

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

09 Médico Veterinário 

Ensino Superior  
+  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 1 - 

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

10 Nutricionista Escolar 

Ensino Superior 
 +  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 1 - 

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 
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11 Odontólogo 

Ensino Superior 
 +  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 2 - 

 
 
 
- 

2 
Sede/Distrito/ 
Município 

12 Pregoeiro  Ensino Superior 
Prova Objetiva 

+ 
Prova de Titulo 

4.738,25 40h 1 - 

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

13 Professor de Língua Inglesa Ensino Superior  
Prova Objetiva 

+ 
Prova de Titulo 

R$ 3.204,17 25h 2  

 
 
 
- 

2 
Sede/Distrito/ 
Município 

14 Professor de Pedagogia Ensino Superior 
Prova Objetiva 

+ 
Prova de Titulo 

R$ 3.204,17 25h 1  

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

15 
Profissional de Educação 
Física do SUS 

Ensino Superior 
Prova Objetiva 

+ 
Prova de Titulo 

R$ 3.948,53 40h 1  

 
 
 
- 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 

16 Técnico Desportivo 

Ensino Superior 
 +  

Registro Conselho de 
Classe 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
R$ 3.948,53 40h 1  

 

1 
Sede/Distrito/ 
Município 
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ENSINO MÉDIO 
 

Nº Cargos Escolaridade e Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

      Normal PNE CR Total  

01 Agente Administrativo Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 1.543,89 40h 3 1 

 
 
- 

4 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

02 Auxiliar de Controle Interno Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.000,00 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

09 Auxiliar em Saúde Bucal 
Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 
Prova Objetiva 

 
R$ 880,00 40h 1 - - 1 

Sede/Distrito/ 
Município 

 

03 Estoquista Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.000,00 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

08 Fiscal de Obras e Postura Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 1.545,08 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

04 Motorista de Ambulância 

Ensino Médio + CNH 
Categoria D + Curso de 

Condutor de Veículos de 
Emergência 50h 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 1.785,43 40h 2 - - 2 
Sede/Distrito/ 

Município 
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05 Orçamentista Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.000,00 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

06 Ouvidor Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.000,00 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

07 Recepcionista Ensino Médio 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 947,65 40h 2 4 - 6 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

10 Técnico em Análises Clínicas 
Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 
Prova Objetiva 

 
R$ 2.361,22 40h 1 - - 1 

Sede/Distrito/ 
Município 

 

11 Técnico em Enfermagem 
Ensino Médio – Técnico 

Profissionalizante 
Prova Objetiva 

 
R$ 2.361,22 40h 3 - - 3 

Sede/Distrito/ 
Município 
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ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETO, INCOMPLETO e ALFABETIZADO 

 

Nº Cargos Escolaridade e Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

      Normal PNE CR Total  

01 Auxiliar de Serviços Gerais Alfabetizado 
Prova Objetiva 

 
R$ 931,17 40h 9 1 

 
 
- 

10 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

02 Cozinheiro de Nutrição Escolar Fundamental Completo 
Prova Objetiva 

 
R$ 1.271,11 40h 1 - 

 
 
- 

1 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

03 Eletricista Automotivo Fundamental Completo 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 1.993,32 40h 1 - 

 
 
- 

1 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

04 Jardineiro 
Fundamental Completo + 
Curso de Jardinagem ou 

paisagismo 40h 

Prova Objetiva 
 

R$ 1.785,43 40h 1 - 

 
 
- 

1 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

05 Mecânico de Máquinas Pesadas Fundamental Incompleto 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 3.632,65 40h 1 - 

 
 
- 

1 

 
Sede/Distrito/ 

Município 
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06 Monitor de Transporte Escolar Fundamental Completo 
Prova Objetiva 

 
R$ 1.271,11 40h 8 1 

 
 
- 

9 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

07 Motorista de Veículo Especial 
Fundamental Completo + 

CNH D 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 1.543,89 40h 5 - 

 
 
- 

5 

 
Sede/Distrito/ 

Município 

08 Operador de Máquinas Pesadas 
Fundamental Incompleto + 

CNH D 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.361,22 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

9 Pedreiro Fundamental Completo 

Prova Objetiva 
e 

Prática 
 

R$ 2.060,10 40h 1 - - 1 
Sede/Distrito/ 

Município 
 

10 Vigia Fundamental Incompleto 
Prova Objetiva 

 
R$ 931,17 40h 1 - - 1 

Sede/Distrito/ 
Município 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
O conteúdo programático das provas do Concurso Público nº 001/2012 da Prefeitura Municipal de Campos de 
Júlio – MT está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as disposições deste anexo. 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL: COMPLETO, INCOMPLETO e ALFABETIZADO 

 

As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada 
cargo consistirão em: 

1. Língua Portuguesa; 
2. Matemática; 
3. Conhecimentos Gerais; 
4. Conhecimentos Específicos; 
5 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campos de Júlio 

 

 LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos  

 Interpretação de texto; Sinônimo e antônimo; Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Pontuação; 
fonética: letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro consonantal, dígrafo; 
Classe de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral, verbo, 
advérbio, conjunção e interjeição; Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de 
Acentuação, Uso do Hífen. 

 

 CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos  

 Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: adição; 
subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas 
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; 
Estudo da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais; 
Geometria; Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau. 

 

 CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos  

História do Estado de Mato Grosso: Período Colonial; a bandeira de Pascoal Moreira Cabral; a descoberta  de  
ouro;  o  abastecimento da  região;  a  descoberta de  novas  minas;  criação  da capitania de Mato Grosso; 
Período Imperial: a transferência da capital para Cuiabá; a economia: erva mate, poaia, borracha, casas 
comerciais, usinas de açúcar e pecuária; a questão da escravidão; Período Republicano: o coronelismo e a 
1.ª República; a divisão do Estado de Mato Grosso; os processos de migração; Geografia do estado de Mato 
Grosso: Os municípios de Mato Grosso; Localização geográfica; Os componentes do meio físico e suas 
relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação; A utilização dos recursos naturais e a Preservação 
ambiental; Aspectos da  colonização  oficial  e  particular  em  Mato  Grosso  e  a  formação  dos  municípios;  
Fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. Meios de transporte e comunicação; Atividades 
econômicas; Município de Campos de Júlio: aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e 
outros; poder legislativo e executivo; Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do Mundo, do País e do 
Estado de Mato Grosso e do Município de Campos de Júlio adquiridos através dos meios de comunicação. 

ESTATUTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DE JÚLIO - Para todos os cargos 

Lei Complementar nº 001 de 15 de julho de 2008. 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Auxiliar de Serviços Gerais: Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, 
tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; 
Polimento de objetos, peças e placas de metal; Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, 
detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Serviços de capinagem, jardinagem, 
aceramento de cercas, podas de árvores, serviços de serventes de obras; Prevenção de acidentes; Atitudes 
no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo 
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e colegas de trabalho. 
 

Cozinheiro de Nutrição Escolar: Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e outros materiais; 
Controle de materiais e utensílios usados na cozinha; Higiene e limpeza da cozinha; higiene e limpeza dos 

utensílios; higiene e saúde corporal; Reconhecimento de gêneros alimentícios impróprios do  consumo 
humano; Limpeza  de  pisos,  móveis  e  objetos  diversos; Conhecimentos inerentes ao funcionamento de 
copa/cozinha; Regras de atendimento padrão de servir formalmente uma refeição; Técnicas de confecção de 
bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral; Técnicas de armazenamento de alimentos naturais e 
congelados; Conhecimento sobre diversos tipos de equipamentos de cozinha; Noções básicas de culinária; 
Regras de hierarquias no serviço público municipal. 

 
Eletricista Automotivo: Noções básicas de eletricidade: grandezas elétricas, lei de ohm, corrente contínua e 
alternada, circuitos em série e paralelo, potência elétrica. Noções básicas de condutores, isolantes e 
semicondutores. Utilização de instrumentos de medição elétrica: amperímetro e voltímetro. Noções básicas de 
bateria, alternador e motor de partida. Noções básicas do sistema de ignição. Noções básicas de circuitos 
elétricos de iluminação, lavador, limpador de vidro e desembaçador. Noções básicas de magnetismo e 
eletromagnetismo. Instalação reparação de sistemas elétricos em automóveis, motocicletas, caminhões, 
embarcações, máquinas agrícolas, rodoviárias e portuárias. Bitolas de fios e respectivas capacidades. 
Acidentes de Trabalho. EPI.  
Prova Prática Constará de identificação e reconhecimento de materiais, ferramentas e acessórios utilizados 
na atividade do Eletricista, na execução de atividades práticas referentes ao cotidiano do Eletricista, de acordo 
com as determinações do examinador. 
 
Jardineiro: Jardinagem. Ecologia. Partes da planta e suas funções. Grupos de plantas: uso para jardim. 
Caracterização do solo. Irrigação. Seleção, distribuição e plantio de mudas. Manutenção das plantas de interior, 
exterior e ferramentas utilizáveis. Controle de pragas, doenças e uso do EPI. Higiene e segurança no trabalho. 

 
Mecânico de Máquinas Pesadas: Sistema de admissão e escapamento, sistema de refrigeração, sistema de 
alimentação, sistema de lubrificação, sistema elétrico, conjunto de direção, pneus (alinhamento, 
balanceamento, função, tempos, rodízios) motores (tipos, tempo, regulagem e peças), carrocerias (função), 
EPIs, noções de segurança no trabalho, primeiros socorros. Reparos e ajustamento de motores a combustão 
de baixa e alta compressão, movidos a gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, 
caminhões, tratores, patrol, rolo compactador, geradores de eletricidades e outros. Consertos de transmissão 
hidramática, tubo compressor, sistema de comando hidráulico e outros. Equipamentos que auxiliam no 
desenvolvimento do trabalho. Relações Humanas e interpessoais. 
Prova Prática: Constará de tarefas mecânicas em máquinas leves, tais como: montar e desmontar motores, 
caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; serviços gerais de freios, 
tais como troca de lonas e reparos; serviços gerais; serviços gerais de caixas de marchas e embreagens; 
operar aparelhos de solda elétrica e de oxigênio, inclusive manuseio do bico de corte; entre outras tarefas 
correlatas ao cargo. 
 
Monitor de Transporte Escolar: Disciplina e vigilância dos alunos. Controle e movimentação do aluno. 
Observação e orientação dos setores. Comportamento dos alunos. Primeiros socorros aos alunos. Outras 
tarefas auxiliares. Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Sinalização 
de trânsito, uso do cinto de segurança. Conhecimentos e manuseio de extintor de incêndio de autos. 
Conhecimentos básicos da função baseada nas seguintes atribuições da função: Cuidar da segurança do aluno 
durante o transporte escolar; inspecionar o comportamento dos alunos durante o transporte escolar; orientar 
alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; e ouvir reclamações; 
prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do 
transporte; contatar regularmente o Diretor ou responsável pela unidade escolar, ou o gestor com convenio do 
transporte, mantendo-o informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o 
bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços, sem prejuízo de outras atribuições que venham 
a ser determinadas por seu superior imediato. Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigos 1º ao 140º 
(acessível através do link: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L8069.htm). 
 
Motorista de Veículo Especial: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: 
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regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; 
velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de 
documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação 
de documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros 
e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e 
indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para 
economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas; 
Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos 
obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; 
atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
Prova Prática: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, 
como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser 
utilizado, a máquina do respectivo cargo. ESSE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA 
CARGO NO ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTE EDITAL, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR 
A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE 
NÃO PODER REALIZA-LÁ. 

 
Operador de Máquinas Pesadas: Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou 
esteiras, de lâminas, de escarificador e caçamba móvel; Escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e 
cascalho; Nivelamento de terrenos, estradas e pistas de aeroportos; Manutenção de máquinas; 
abastecimento; lubrificação e emprego de graxas; Registros necessários sobre maquinários pesados; 
Registro de  horas  de  máquinas; quilometragem de veículos; número de viagens; distâncias de aplicação de 
materiais de empréstimo, jazido ou bota- fora; Classificação quanto ao tipo de carga (ruim, média ou boa); 
Orientação e instrução de manobras  de  máquina  e  veículos;  Defeitos  simples  do  motor;  Procedimentos 
corretos  para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar a máquina em boas condições 
mecânicas; sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; Noções gerais de regras de circulação;  
regra  de  ultrapassagem;  regra  de  mudança  de  direção;  regra  de  preferência; velocidades permitidas; 
classificação das vias; deveres e proibições do condutor; Noção das infrações básicas para a apreensão de 
documento de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e infrações básicas para a cassação 
do documento de habilitação; Principais crimes e contravenções no volante; Conhecimento de sinais sonoros 
e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e 
indicação; sinais  luminosos; Noções  básicas  de  mecânica de  veículo  automotor e  maquinários; Uso  e 
cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes e 
incêndios. 
Prova prática: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a 
máquina do respectivo cargo. ESSE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA CARGO NO 
ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTE EDITAL, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A 
RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO 
PODER REALIZA-LÁ. 
 

Pedreiro: Materiais da construção civil: cimento, areia, pedra, brita, madeira, aço, concreto, plásticos. 
Noções de recebimento, especificação e inspeção de materiais. Métodos construtivos. Impermeabilização: 
tipos e aplicações. Fundações: tipos e processos executivos. Materiais utilizados. Formas e escoramentos: 
tipos de forma, materiais utilizados e especificações construtivas. Instalações elétricas: tipos de instalações 
residenciais, materiais utilizados e processos executivos. Paredes, painéis e acabamentos: principais tipos de 
paredes e painéis, processos executivos da alvenaria de vedação e demais elementos da alvenaria: vergas, 
esquadrias, peitoris e ferragens. Acabamento: processos executivos (chapisco, emboço, reboco, gesso). 
Prova Prática: Constará da execução da seguinte tarefa: diversas formas de montagem de tijolos para a 
construção de uma parede em canto, definindo a medida do esquadro, utilizando tijolos de forma dobrada e 
amarrada, e ainda, encontrar um ponto de nível de acordo com a definição do examinador, entre outras 
atividades correlatas ao cargo. 
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Vigia: Noções de segurança no trabalho: EPIS - Equipamentos de Proteção Individual; Noções de higiene e 
limpeza; Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética profissional, 
Noções acerca das funções inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; 
Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; Atitudes diante de incêndios (uso de extintores); Postura 
profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
1 – As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada cargo consistirão em: 
1. Língua Portuguesa; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campos de Júlio; 

4. Conhecimentos Específicos. 
 

 LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos  

Interpretação de texto; Uso informal e formal da língua; uso da língua e adequação ao contexto, norma culta; 
Elementos da comunicação e funções da Linguagem; Significação de palavras: antonímia, sinonímia, 
homonímia, paronímia. Polissemia. Denotação e conotação. Ortografia; Classes de palavras; Estrutura e 
formação de palavras. Acentuação gráfica e tônica.   Sintaxe: oração e período, tipos de sujeito, tipos de 
predicado, processos de coordenação e subordinação, regência nominal e verbal, crase, concordância 
nominal e verbal, pontuação. Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, 
Uso do Hífen. 

CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos  

História do Estado de Mato Grosso: Período Colonial; a bandeira de Pascoal Moreira Cabral; a descoberta  de  
ouro;  o  abastecimento da  região;  a  descoberta de  novas  minas;  criação  da capitania de Mato Grosso; 
Período Imperial: a transferência da capital para Cuiabá; a economia: erva mate, poaia, borracha, casas 
comerciais, usinas de açúcar e pecuária; a questão da escravidão; Período Republicano: o coronelismo e a 
1.ª República; a divisão do Estado de Mato Grosso; os processos de migração; Geografia do estado de Mato 
Grosso: Os municípios de Mato Grosso; Localização geográfica; Os componentes do meio físico e suas 
relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação; A utilização dos recursos naturais e a Preservação 
ambiental; Aspectos da  colonização  oficial  e  particular  em  Mato  Grosso  e  a  formação  dos  municípios;  
Fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. Meios de transporte e comunicação; Atividades 
econômicas; Município de Campos de Júlio: aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e 
outros; poder legislativo e executivo; Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do Mundo, do País e do 
Estado de Mato Grosso e do Município de Campos de Júlio adquiridos através dos meios de comunicação. 

 

ESTATUTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DE JÚLIO - Para todos os cargos  

Lei Complementar nº 001 de 15 de julho de 2008. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Agente Administrativo: Administração Pública: organização administrativa – centralização e descentralização; 
administração direta e indireta: composição; categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica na 
administração indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações   públicas); 
princípios que regem a Administração Pública; Responsabilidade civil do Estado. Poderes e deveres da 
Administração. Servidores Públicos: vínculo jurídico (estatutário, trabalhista e temporário); quadro funcional; 
cargos, empregos, funções; formas de provimento; direitos e deveres; ética e responsabilidade social; 
responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor público. Gestão de Pessoal Administração de pessoal, 
controle de frequência, procedimentos para admissão e demissão, documentação e registro; estatística 
aplicada à administração de cargos e salários.  Gestão Administrativa e Financeira: noções de planejamento e 
orçamento público; planos, programas e projetos; orçamentos anuais, execução financeira, modalidades de 
empenho; vedações orçamentárias; processo de licitação: modalidades. Sistemas de controle administrativos. 
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Atos administrativos; conceitos, elementos característicos. Contrato Administrativo partes componentes, 
formalização, modalidades, cláusulas de privilégio, cláusulas essenciais. Prazos, prorrogação, extinção, 
inexecução. Administração de materiais: material de consumo e material permanente; controle de estoque; 
operações de almoxarifado. Inventário. Orientação sobre especificações e padronização de material de 
consumo e material permanente. Sistema de informação, gestão de documentos, noções de arquivologia; 
classificação dos arquivos e dos documentos; métodos de arquivamento, conservação de documentos; 
avaliação e destinação de documentos; técnicas modernas de arquivamento com o uso da informática. 
Correspondência e atos oficiais: princípios da redação oficial; emprego dos pronomes de tratamento; níveis 
hierárquicos de tratamento; conceitos e modelos de atos oficiais: alvará, ata, certidão, circular, convênio, 
decreto, despacho, edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, regimento, 
relatório, resolução, requerimento. 

Auxiliar de Controle Interno: Controle Interno: Conceito, finalidade, normas, princípios, métodos e 
procedimentos. Constituição Estadual; Constituição Federal: Artigos 31, 70 e 74 e Lei nº 101/2000. 
Planejamento e Orçamento: Leis de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual. 
Patrimônio: Registro de Bens e Inventário. Pessoal: Ativo, Inativo e Contratos. Protocolo: Entrada, Saída de 
documentos oficiais. Contabilidade: Lei 4.320/64, Princípios fundamentais de contabilidade, Balanços Públicos, 
Receita, Despesa, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei8.666/93 e alterações posteriores; Fundos Municipais: 
Conceitos, Finalidades, Autonomia. Regime Próprio de Previdência: Lei de Criação, Avaliação Atuarial, 
Contribuições Previdenciárias, CRP. Limites Constitucionais: Saúde e Educação. Noções de Contabilidade 
governamental: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –MCASP 2012.Resolução TCE/MT 
001/2007 Guia para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, estabelece prazos 
e dá outras providências”. 

 

Auxiliar de Saúde Bucal: Formas anatômicas dos dentes, posições na boca e suas relações recíprocas. 
Dentições, arcos dentais e maxilas. Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: 
convencional e FDI. Classificação das cavidades do dente. Etiologia da cárie e cronologia da erupção 
dentária. Principais patologias da cavidade bucal. Aplicação de métodos de prevenção das doenças bucais, 
identificando as substâncias utilizadas. Princípios ergonômicos e da segurança do trabalho. Funções e 
responsabilidades dos membros da equipe de trabalho, dispositivos legais que regem o trabalho do 
profissional de nível médio na área de saúde bucal. Equipamentos, materiais e instrumental utilizado em uma 
unidade odontológica. Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, 
endodontia, cirurgia, prótese (moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia. 

 

Estoquista: A função do estoque; Os cuidados essenciais e os critérios para armazenamento no almoxarifado; 
Armazenamento e armazenagem; Equipamentos para movimentação de materiais e empilhadeiras; 
Recomendações gerais para almoxarifado: treinamento, ferramentas, manutenção de equipamento, ventilação, 
limpeza, entre outros. Almoxarife ou estoquista: Resumo da função; As tarefas e responsabilidades da 
profissão; Os requisitos: as habilidades, conhecimentos e qualidades pessoais; Como é o local de trabalho 
desta profissão?; Qual o futuro da profissão?; Condições de trabalho no almoxarifado; Horas de trabalho; 
Contatos com pessoas: fornecedores, colegas de trabalho, clientes; EPI – equipamento de proteção individual. 
Equipamentos de um almoxarifado: Conceito de carga unitária; Principais vantagens da carga unitária; O que é 
um pallet; As principais vantagens do uso dos pallets; O que é um contêiner; As principais características, 
recomendações e benefícios do contêiner; Equipamentos para movimentação de materiais; Equipamentos 
gerais de um almoxarifado. Equipamentos de informática no almoxarifado: As principais aplicações dos 
equipamentos de código de barras; Equipamentos de código de barras; Códigos de barras; Leitores (scanners) 
de códigos de barras; Leitores com teclado; Leitores fixos; Sistema de gerenciamento de almoxarifado; Sistema 
de gerenciamento de estoques. Recebimento e armazenagem de materiais no almoxarifado: Características da 
seção de recepção; Recebimento das mercadorias; Documentos utilizados na seção de recepção; Ordem de 
compra; Notas fiscais; Ficha de controle de estoque; Armazenamento centralizado x descentralizado; As 
principais técnicas para armazenagem de materiais; As funções principais do gerenciamento de materiais; A 
classificação e codificação de materiais. Saída de materiais: almoxarifado: Princípios recomendados para a 
movimentação de materiais; Modalidades de transporte; Características principais das várias modalidades de 
transporte; Características do transporte internacional; A expedição das mercadorias. Acuracidade dos 
estoques do almoxarifado: O que é acuracidade; Benefícios; Acuracidade de inventários; Etapas da 
acuracidade de inventários. Boas práticas de armazenamento e estocagem. Logística de abastecimento: 
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organização de almoxarifados, controle e planejamento de estoque de medicamentos e outros insumos 
(consumo médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo – curva ABC). 

 
Fiscal de Posturas e Obras: Leitura, interpretação e correção de projetos de edificações; Escala 
geométrica; Lei Ordinária nº 184/2002 que institui o Plano Diretor do Município; Lei Ordinária nº 184/2002 
que Institui o Uso, Ocupação, Parcelamento e Regularização do Solo do Município; Lei Orgânica do 
Município; Código Civil Brasileiro; Normas e Legislação sobre Emissão de Ruídos; Código Sanitário Estadual. 
 
Motorista de Ambulância: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: regras 
gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade 
permitida; classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos 
de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais 
luminosos; Conhecimento de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; 
Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas; Conhecimento básico sobre 
sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do 
condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
Prova Prática: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a 
máquina do respectivo cargo. ESSE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA CARGO NO 
ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTE EDITAL, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A 
RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO 
PODER REALIZA-LÁ. 
 
Orçamentista: Licitações e contratos administrativos: conceito, finalidade, princípios, objeto, obrigatoriedade, 
dispensa, inexigibilidade e vedações, modalidades, procedimentos, anulação e revogação, sanções, pregão 
presencial e eletrônico, sistema de registro de preços. Lei 8.666/93 - modalidade de licitação, limites, tipos de 
licitação, princípios, prazos, dispensa e inexigibilidade, fase interna e externa do processo; Contratos - garantia 
de proposta e garantia de execução contratual, acréscimo contratual, prazos, revisão, reajuste e repactuação; 
Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000; Pregão - diferencial do pregão, adoção do pregão, tipos, bens e 
serviços comuns, termo de referência, casos de obrigatoriedade (Decretos 5.504/2005 e 5.450/2005), 
credenciamento, sessão pública, fases do certame, impugnação e recursos; Resolução de Consulta TCE/MT nº 
20/2016; Livro: Como Combater a Corrupção em Licitações – Detecção e Prevenção de Fraudes / Santos, 
Franklin Brasil e Souza, Kleberson Roberto, Editora Fórum-2016; Noções e aplicabilidade da Análise de Pareto 
ou Curva ABC. 
 

Ouvidor: Lei Federal nº 8.078/1990 ‐Código de Defesa do consumidor, Lei Federal nº 12.507 ‐Lei de Acesso à 

Informação, Ouvidoria Contemporânea, Atributos essenciais da Ouvidoria, melhores práticas em Ouvidoria; 
Relatórios e Indicadores de Desempenho na Ouvidoria, Competências do Ouvidor, Mediação de Conflitos. 
Conhecimentos básicos para a correta utilização de Sistemas e Aparelhos de telefonia. Higiene e segurança do 
trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo; Resolução Normativa TCE/MT nº 25/2012 – Guia para a 
Implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação das Ouvidorias dos Municípios. 
 
Recepcionista: Fluxo de  informações; Recepção e Transmissão de Mensagens Telefônicas: Sigilo  das  
comunicações, e  domínios  de  serviços  de  telefonia; Interferência nas  chamadas; Natureza, prioridade e 
prontidão das mensagens telefônicas; Atitudes no Serviço; Cortesia- Interesse - Eficiência - Qualidade da voz, 
dicção – Naturalidade – Comunicabilidade - Formas de tratamento - Organização do local de serviço e do 
trabalho; Noções sobre Registros de Expedientes, agendamento, seletividade de  documentações e  pautas;  
Técnicas de  arquivos, elaboração de ofícios e correspondências; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo: Cortesia; interesse; eficiência; qualidade da 
voz; dicção; naturalidade para comunicar; comunicabilidade; formas de tratamento; organização do local de 
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serviço e do trabalho; Noções de funcionamento de tramitação de leis, resoluções, decretos, portarias. 

 
Técnico em Análises Clínicas: Vidraria e esterilização: Principais acessórios de vidro e de uso específico; 

Aferição e graduação de acessórios; Reagente utilizado na esterilização e preparo de solução sulfocrômica; 
Aparelhos utilizados e procedimentos adotados na esterilização; Microscopia: O microscópio e suas 
finalidades e precauções no seu uso; O sistema mecânico e seus componentes; O sistema ótico e seus 
componentes; A sequência para focalização e alinhamento ótico; Parasitologia: Teoria sobre generalidades; 
relações entre seres vivos; o parasitismo como meio de vida; tipos de parasitismo; noções de nomenclatura e 
classificação; protozoários e as doenças por ele causadas; noções sobre helmintos e as doenças causadas 
por ele; mapa indicativo das principais zonas endêmicas no Brasil; atlas parasitológico; Bacteriologia: Teoria 
sobre generalidades; principais grupos de bactérias; Cocos gram positivos e gram negativos; Bastonetes gram 
positivos e gram negativos; Microorganismos espiralados; métodos de coloração; meios de cultura; teste de 
sensibilidade bacteriana e atlas de bacteriologia 
 
Técnico em Enfermagem: Ética  Profissional; Conceito  de  saúde  e  doença;  Assistência de 
Enfermagem; conceito e objetivo; Equipe de Enfermagem; Tipos de unidade de saúde; Unidade do paciente; 
Prevenção e controle de infecção hospitalar; Medidas de assepsia; higienização; desinfecção; anti-sepsia e 
esterilização; preparo de material para esterilização; Segurança do paciente acamado; movimentação, tipos e 
objetivos; transporte, precauções e conforto; Pesagem e mensuração; Verificação de temperatura, pulso, 
respiração e tensão arterial; Finalidades e cuidados na aplicação quente e fria no cateterismo; Instilação e 
irrigação vesical na lavagem vaginal e nos puretivos; Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, 
hemorragia, vômito, fratura, lipotimia, convulsão, insolação, corpo estranho, picada de insetos e 
envenenamentos; Administração de medicamentos por via oral e parenteral; Preparo de drogas e soluções. 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
1 – As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada cargo consistirão em: 
1. Língua Portuguesa; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campos de Júlio; 

4. Conhecimentos Específicos. 

 

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos  

Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; 
coerência textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de linguagem. Ortografia. 
Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial; 
acentuação dos hiatos; acentuação dos ditongos. Morfologia: estrutura e formação de palavras, processos de 
formação de palavras; classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, 
adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos 
acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial), termo independente (vocativo); orações 
coordenadas e orações subordinadas; concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência 
verbal; uso da crase; pontuação. Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de 
Acentuação, Uso do Hífen. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS –  Para todos os cargos 

Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, Fundação de Cuiabá, Ideias de administradores e primeiros 
desentendimentos, Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; Os Lemes; Índios Paiaguás; Fundação de Vila Bela; 
Capitães-generais de 1748 a 1821; Forte de Coimbra; Mato Grosso no Primeiro Império; A Rusga; Os 
Alencastro. Mato Grosso na guerra do Paraguai; Divisão do Estado. Geografia de Mato Grosso Mato Grosso 
e a região Centro-Oeste; Geopolítica de Mato Grosso; Ocupação do território; aspectos físicos e domínios 
naturais do espaço mato-grossense; Aspectos sócio econômicos de Mato Grosso; Dinâmica da população  
em  Mato  Grosso;  Programas governamentais e fronteira agrícola mato-grossense; A economia do Estado 
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no contexto nacional; A urbanização do Estado; Produção e as questões ambientais. História do Município 
de Campos de Júlio: Aspectos históricos e geográficos; Aspectos econômicos e sociais; Executivo e 
Legislativo Estadual e Municipal; Atualidades gerais político, econômico, social e ambiental. 

 

ESTATUTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DE JÚLIO - Para todos os cargos  

Lei Complementar nº 001 de 15 de julho de 2008. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil-ADI: Critérios para um Atendimento em creches que Respeite os direitos 
Fundamentais das Crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília. Brasilia: MEC/SEB, 2010. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859; 
Lei n.º 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.(atualizada) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm; Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
http://porBrsstal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=85
9; Educação Infantil e práticas promocionais de igualdade racial, Brasilia: MEC,SEB, 2012. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859; 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, Brasília: MÊS/SEB , 2009 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859; 
Estatuto da Criança e do Adolescente http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 
Enfermeiro Padrão: Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; 
Auditoria em Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos 
humanos; Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional; 
Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional 
segundo a Lei e o Código de Ética. 3. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. 4. A 
vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. 5. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem 
(princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos de enfermagem). 6. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da 
“Associação Norte‐Americana de Diagnóstico em Enfermagem” (NANDA), Classificação de Intervenções de 
Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), documentação e registro. 7. Princípios 
da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. 8. 
Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. 9. O Processo de Enfermagem na 
organização da assistência de Enfermagem peri operatória. Planejamento da assistência de Enfermagem no 
pré, trans e pós‐operatório. 10. Papel do Enfermeiro no centro cirúrgico e central de esterilização. 11. 
Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com 
as necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da 
população idosa. 12. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 
imunodeficiência. 13. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 
hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e 
músculo‐esquelético. 14. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e 
emergência. Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras 15. Assistência de 
Enfermagem em doenças infecciosas. 16. Assistência de Enfermagem na função imunológica. Avanços da 
imunologia: Engenharia genética e células‐tronco. 17. Assistência de Enfermagem em unidade de terapia 
intensiva adulto, pediátrico e neonatal. 18. Aplicações terapêuticas e procedimentos tecnológicos aos clientes 
em estado crítico e/ou com intercorrências clínico cirúrgicas (cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, 
proctológicas, urológicas, e neurocirurgia). 19. Assistência pós‐operatória a portadores de: feridas cirúrgicas, 
cateteres, drenos e balanço hidroeletrolítico. 20. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. 
Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao cliente. 

 
Engenheiro Ambiental: Conceito de Meio Ambiente, Meio Ambiente na Constituição, Licenciamento ‐ 
avaliação controle de impacto ambiental, Educação Ambiental, Gestão em Unidade de Conservação, Sistema 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://porbrsstal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://porbrsstal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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de Tratamento de Efluentes Líquidos, Conservação e Uso do solo, Controle de Poluição do Ar. Legislação: 
Código Florestal (lei 4.771/65), Lei de Política Nacional do Meio Ambiente lei 6.938/81, Decreto Federal 6514/08 
e sua alteração decreto 6686/08. Química Experimental, Ecologia, Geologia Ambiental, Sistema de Informação 
Geográfica, Hidrologia, Operações Unitárias, Estatística Aplicada, Química Ambiental, Educação Ambiental, 
Poluição do Solo, Direito Ambiental, Microbiologia Ambiental, Poluição do Ar, Projetos Ambientais, Sistema de 
Gestão Ambiental, Tecnologias Limpas, Biomonitoramento, Instrumentos de Licenciamento Ambiental, 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Tecnologia da Energia. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos 
biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de Geologia e Solo. Qualidade do ar, poluição 
atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo ‐ MDL. 
Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologia de tratamento de águas e efluentes para descarte/e ou reuso. 
Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, hídricos e de água 
subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e d'água subterrânea. 
Legislação Ambiental aplicada (Leis, decretos, resoluções CONAMA) Regulamentação para os Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Lei Federal nº 9.605/98 e suas 
alterações. Lei Federal nº 9.985/00 e suas alterações. Lei Federal nº 9.966/00 e suas alterações. Lei Federal nº 
9.433/97 e suas alterações. Noções de economia ambiental. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. 
Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio Ambiente e 
Sociedade.   

 
Farmacêutico: Farmacologia Geral: Farmacocinética (absorção, distribuição e eliminação de drogas); 
Farmacodinâmica (mecanismos de ação das drogas); Interações Medicamentosas; Conceito de 
biodisponibilidade e bioequivalência. Noções de Atenção Farmacêutica: uso racional de medicamentos. 
Farmacovigilância. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no SUS. Política Nacional de Medicamentos: 
políticas de saúde e de medicamentos (Portaria GM/MS Nº 3.916/1998). Ciclo da Assistência Farmacêutica: 
produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de 
medicamentos. Ética Profissional: Resolução Nº 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia. Conceito de 
Essencialidade de Medicamento – RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). Portaria SVS/MS 
Nº 344/1998 – Dispensação e escrituração de medicamentos sujeitos à controle especial. Lei Nº 9.787/1999 – 
Medicamentos de referência, similares e genéricos. Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos. Logística de abastecimento da farmácia: organização de almoxarifados, controle e planejamento 
de estoque de medicamentos e outros insumos (consumo médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo 
e estoque máximo – curva ABC). Centros de Informações de Medicamentos. Comissões de Farmácia e 
Terapêutica. RDC Nº 20 de 5 de maio de 2011 (Medicamentos antimicrobianos). 
 
Fonoaudiólogo do SUS: Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: 
Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica - indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho 
de Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 
Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades 
Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; 
Distúrbios da Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e 
SócioAmbientais; Desvios Fonológicos; Sistema Sensório - Motor - Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da 
Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia 
Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e 
Intervenção Fonoaudiológica. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 
 
Médico Clínico Geral: Aspectos clínicos, epidemiológicos, fisiopatologia e tratamento de: Insuficiência  
Cardíaca,  Insuficiência  Coronariana,  Insuficiência  Hepática,  Insuficiência  Renal Aguda  e  Crônica,  
Pneumonias, Doenças  Pulmonares Obstrutivas (Asma, Bronquite  Crônica, Enfisema Pulmonar), Síndrome 
do Desconforto Respiratório do Adulto, Diarréia Aguda e Crônica, Imunodeficiências primárias e adquiridas, 
Diagnóstico Diferencial e Abordagem do Paciente em Coma, Anemias, Distúrbios Somatoformes, Desnutrição 
no Adulto, Distúrbios da Hemostasia, Diagnóstico Diferencial das Artrites, Leucemias e Linfomas e suas 
complicações. Conhecimentos gerais de Medicina Legal.  Suporte avançado em trauma. Suporte avançado 
em cardiologia; Doenças autoimunes (Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatoide, Febre Reumática, 
Artrites Soronegativas), Distúrbios do Equilíbrio Ácido-Básico, Distúrbios Hidroeletrolíticos, Neoplasias 
Primárias e Metastáticas, Diabetes Mellitus e suas complicações agudas e crônicas, Síndrome do Hipo e 
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Hipertireoidismo. 
 
Médico Ginecologista: Sistemas e Políticas Públicas de Saúde no Brasil; Código de Ética na Medicina; 
Procedimentos especializados em ginecologia e obstetrícia Anatomia da parede abdominal anterolateral. 
Laparotomias. Anatomia do períneo. Ureter pélvico. Tecido conjuntivo pélvico subperitoneal. Ligamentos. 
Anatomia do oco axilar. Neuroendocrinologia do ciclo menstrual. Complicações cirúrgicas da cirurgia 
ginecológica: intestinais e urológicas. Pré e pós operatórios em cirurgia ginecológica. Histerectomias 
abdominais: Richardson e variáveis. Prolapso genital e tratamento: HTV, colpocleise. Incontinênciaurinária: 
I.U.E. e inc. de Urgência. Ca de colo uterino/patologia cervical/lesões básicas emcolposcopia. Câncer de 
endométrio. A paciente ginecológica. Oncogênese. Mastectomiaindicações técnicas/tipos de incisões, história 
do câncer de mama, estadiamento. Quadrantectomias:linfonodo sentinela. Endometriose. Esterilidade 
conjugal. Indução da ovulação. Reprodução assistida. Esteroidogênese. Determinismo e diferenciação
 sexual. Amenorréiaprimária. Amenorréia secundária. Genética aplicada à ginecologia. 
DST/DIP. HIV na mulher. Métodos de imagem em ginecologia: HSG, USG bi- e tridimensional. Mamografia. 
Dor pélvica. Climatério. Puberdade normal e patológica. Câncer de ovário. Ginecologia psicossomática. 
Síndrome pré-menstrual. Cosmetologia em ginecologia. Sexologia clínica. Vídeo-endoscopiaem ginecologia. 
Abdome agudo em ginecologia. Miomatose uterina: tratamentos. Anticoncepção. Síndromes 
hiperandrogênicas. Disfunções menstruais. Patologia benigna emaligna da vulva, vagina, útero e ovários. 
Rastreamento ginecológico e da mama. Assitência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco 
obstétrico. Diagnóstico de   malformações   fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, 
corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções materno fetais. 
Doenças hipertensivas na gestação. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras 
condições clínicas na gestação. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do partograma. 
Distócias, indicações de césareas, forcéps. Rutura prematura de membranas, condução. Indicações de 
analgesia e anestesia intra-parto. Indicações de histerectomias puerperais Condução e tratamento clínico e 
cirúrgico de emergências obstétricas. Ultrassonografia obstétrica. Doppler feto-placentário e úteroplacentário. 
Drogas na gravidez. 

 
Médico Pediatra: A Consulta Pediátrica; O Recém-nascido; Crescimento, desenvolvimento e seus problemas 

do RN à puberdade; Distúrbios nutritivos; Os problemas neurológicos (eneuromusculares); Os problemas 
oftalmológicos na criança; Os problemas do ouvido, nariz e garganta; Os  distúrbios respiratórios; Os  
distúrbios cardiológicos; Os  problemas do  aparelho digestivo e da parede abdominal; A criança ictérica; Os 
problemas urinários; Os problemas da região inguinoescrotal e  dos órgãos genitais externos; Os  
problemas da pele e  as  doenças exantemáticas e o edema; Os problemas do sistema osteoarticular e as 
colagenoses; Os problemas hematológicos; Hepatoesplenomegalia e adenomegalia; A febre, as infecções e 
as infestações na infância; Os tumores na infância; Antibióticos e quimioterápicos em pediatria. SUS – 
Sistema único de Saúde; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo 
Ético; Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Geral. 
Nutricionista Escolar: Resolução CFN nº 465/2010 que dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, 

estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) 
e dá Outras Providências; Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar para alunos com necessidades 
especiais; Manual de instruções operacionais para nutricionista do PNAE; Manual de orientação sobre 
alimentação escolar nas diferentes etapas de ensino; Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no 
PNAE. O conteúdo pode ser obtido através do endereço eletrônico: 
http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/110-alimentacao-e-nutricao? 
 
Odontólogo: Semiologia: Processos de diagnóstico. Radiologia: Física das radiações, filmes, processamento, 

anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas radiográficas, interpretação 
radiográfica. Patologia oral: Aspectos gerais. Cirurgias orais menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias 
e cirurgias pré- protéticas. Prótese total e parcial removível: Noções básicas. Periodontia: Anatomia e fisiologia 
do periodonto; Exame, diagnóstico e prognóstico; Princípios básicos de oclusão. Dentística: Restaurações 
metálicas; restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e onlay com resinas compostas); restaurações 
cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay; Plano de tratamento e condutas terapêuticas integradas; Limite cervical das 
restaurações; Noções de oclusão e ajuste oclusal em dentística; Materiais dentários em dentística. Endodontia: 
Topografia da câmara pulpar; Alterações da polpa dental e do periápice; Tempos operatórios do tratamento dos 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/110-alimentacao-e-nutricao
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canais radiculares; Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia. 
Diagnóstico e pronto atendimento das emergências médicas em consultório odontológico (ABC da 
ressuscitação cardiorrespiratória). Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia. Anestesiologia: 
Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contraindicações), complicações. Terapêutica e 
Farmacologia: Analgésicos, anti-inflamatórios não esteróides, antimicrobianos; Uso profilático dos antibióticos; 
Controle da ansiedade em odontologia (ansiolíticos). Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos 
problemas bucais; Índices e indicadores; Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais; 
Flúor: uso; metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal; Política 
de saúde; Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico; 
Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença Periodontal na Criança; Cariologia; 
Prevenção das Doenças Cárie e periodontal; Tratamento Restaurador das Lesões de Cárie; Terapia 
Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na criança e no adolescente; Métodos mecânicos e 
quimioterápicos de higiene bucal. Deontologia e Ética Odontológica. Materiais Dentários: Estrutura Dental; 
Materiais Restauradores Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras; Materiais para 
Moldagem; Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores. Lei 8080/90 e 
Lei 8142/90. 
 
Pregoeiro. Licitações e contratos administrativos: conceito, finalidade, princípios, objeto, obrigatoriedade, 

dispensa, inexigibilidade e vedações, modalidades, procedimentos, anulação e revogação, sanções, pregão 
presencial e eletrônico, sistema de registro de preços. Lei 8.666/93 - modalidade de licitação, limites, tipos de 
licitação, princípios, prazos, dispensa e inexigibilidade, fase interna e externa do processo; Contratos - garantia 
de proposta e garantia de execução contratual, acréscimo contratual, prazos, revisão, reajuste e repactuação; 
Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000; Pregão - diferencial do pregão, adoção do pregão, tipos, bens e 
serviços comuns, termo de referência, casos de obrigatoriedade (Decretos 5.504/2005 e 5.450/2005), 
credenciamento, sessão pública, fases do certame, impugnação e recursos; Características do contrato 
administrativo; Formalização e fiscalização do contrato; Aspectos orçamentários e financeiros da execução do 
contrato; Sanção administrativa; Equilíbrio econômico - financeiro. Garantia contratual; Alteração do objeto; 
Prorrogação do prazo de vigência e de execução; Noções de administração pública: níveis de administração e 
competências gerenciais; Documentação; Noções de arquivo: conceito, tipos, importância, organização, 
conservação, proteção de documentos; Sistemas e métodos de arquivamento; Redação oficial e seus modelos; 
Formas de tratamento e abreviaturas; Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016; Livro: Como Combater a 
Corrupção em Licitações – Detecção e Prevenção de Fraudes / Santos, Franklin Brasil e Souza, Kleberson 
Roberto, Editora Fórum-2016. 

 
Professor de Língua Inglesa: Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. Estruturas gramaticais: 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, relativos; plural dos substantivos (regular e 

irregular); artigos (definido e indefinido); advérbios (modo, lugar e tempo); question‐tag; verbos regulares e 
irregulares; tempos verbais (simple present, present continuous, simple past, past constinuous, simple future, 

immediate future, present perfect; present perfect continuous; past perfect; conditional; modal verbs) ‐ formas: 
afirmativa, negativa e interrogativa; palavras interrogativas (Who, Where, When, How, etc); números cardinais e 
ordinais; preposições (in, on, at, under, behind, etc); grau dos adjetivos (comparative, superlativo); some, any 
and compounds. 
 
Professor de Pedagogia: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. Tendências 

Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). Psicologia Genética (Piaget). Teoria Sócio- construtivista 
(Vygotsky). Henri Wallon - O desenvolvimento infantil. A Psicogênese da Escrita. O Projeto Político 
Pedagógico da Escola. Filosofia e Educação: As concepções da educação, Os grandes pensadores em 
educação, Pensadores modernos e pós-modernos da educação. Sociologia da comunicação: pressupostos 
(paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais e 
referencias da educação infantil). Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. Literatura Infantil na 
Escola. Educação e Ludicidade. Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e raciais). Educação Inclusiva 
sob a perspectiva da Educação Especial. Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. Pedagogia 
Libertadora (Paulo Freire). Tecnologias, Informática e Educação. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Escola organizada por ciclos de formação humana; Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

www.camposdejulio.mt.gov.br 

 

 

 

Av. Valdir Masutti, Nº 779 W - Loteamento Bom Jardim - Campos de Júlio - MT - CEP: 78.307-000 - Fone/Fax: (65) 3387-2800 
"Todos Por um Futuro Melhor" 

 
 

 

Profissional de Educação Física do SUS: - Princípios e Fundamentos da Educação Física; Referenciais 

teóricos sobre a Atividade Física com base na fisiologia do exercício; princípios do treinamento e aspectos 
metodológicos da atividade física aplicada a situações especiais (criança, idosos, gestantes e doenças crônicas 
não transmissíveis. Cinesiologia e Cineantropometria. Análise de dados em atividade física e saúde; Saúde 
Coletiva e Atividade Física, Metodologia do Treinamento Desportivo, Esporte adaptado, Prescrição de Exercício 
Físico para Saúde, Diretrizes Gerais para prescrição de exercício e orientação de atividades físicas. Práticas 
Integrativas e Complementares. Políticas Públicas em Saúde e SUS: Princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde; elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, Controle de doenças crônicas não-transmissíveis, Prevenção Primária, Secundária e Terciária, 
Programa para melhoria da qualidade e do acesso na Estratégia Saúde da Família, Avaliação e estratificação de 
risco; Trabalho em equipe multiprofissional. Programas de Intervenção em Atividade Física e Saúde no Brasil e 
no mundo, Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
Técnico Desportivo: .Conhecimentos sobre esportes; Conhecimentos sobre jogos; Conhecimentos sobre 

lutas; Conhecimentos sobre danças; Conhecimentos sobre esportes; Conhecimentos sobre atividades 
aquáticas/natação; Conhecimentos sobre capoeira; Práticas corporais alternativas; Legislação sobre educação 
física; Estudo das capacidades físicas; Estudo das habilidades físicas; Educação Física e estilo de vida; 
Socorros de urgência aplicados ao ambiente escolar; Conhecimentos sobre regras e arbitragens dos esportes; 
Aspectos relacionados à biomecânica dos exercícios físicos; Noções sobre ergonomia no contexto escolar; 
Conhecimentos sobre atividades posturais; Avaliação em educação física escolar; Avaliação postural; 
Abordagens da Educação Física; Ética profissional no ambiente escolar; Educação Física adaptada. 
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ANEXO III – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 

 

 

Eu,____________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº ____________________, 

requeiro isenção da inscrição no Concurso Público nº 000/2016 no valor de R$__________ 

(_________________________________________), para o cargo de 

________________________________, de acordo com o item 2.9 do Edital 001/2016. 

Nesses termos. 

Peço deferimento. 

_________________________, ______ de __________________ de2016. 

______________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente 

(Para uso exclusivo da Comissão do Concurso Público) 

Indeferido (   )     Deferido (   )   

 

 

Campos de Julio – MT, _____ /_____ /2016. 

 

Assinatura dos membros da Comissão Julgadora:  

 

OBS: Anexar documento comprobatório da condição de doador regular de sangue, ou seja, declaração de 
regularidade expedida por Banco de Sangue Público ou Privado, constando no mínimo três doações no 
período de doze meses anteriores à publicação deste Edital. 
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ANEXO IV 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
Agente Administrativo: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, 
ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de  imóveis e vantagens 
financeiras e  descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam 
ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação 
de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos 
de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e 
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins. 
 
Auxiliar de Controle Interno: acompanhar a elaboração e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; acompanhar a elaboração e avaliar a 
execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras; comprovar 
a legalidade e legitimidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e 
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado; avaliar os custos das compras, obras e 
serviços realizados pela Administração e apurados em controles regulamentados na Lei de Diretrizes 
Orçamentária; controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em 
restos a pagar; verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores 
públicos; fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da 
dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico; acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de 
recursos da alienação de ativos; acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo 
Municipal; acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde; acompanhar o equilíbrio de 
caixa em cada uma das fontes de recursos; colaborar com os Técnicos de Controle Interno no exercício de 
atividades de controle interno, quando não tiverem natureza técnica específica, inclusive no exame de 
balancetes mensais e prestação de contas das Prefeituras; conferir cálculos e apontar os enganos que 
encontrar; fazer conferência de documentos; manter o registro sistemático de legislação e jurisprudência do 
tribunal; examinar, para efeito de fiscalização financeira e orçamentária, as vias de empenhos encaminhados 
ao Tribunal de Contas; ser pontual e assíduo, realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: Receber e prestar o bom atendimento para as crianças que 
frequentam o estabelecimento, mantê-las limpas e prestar serviços de higiene, assim como encaminha-las 
leva-las ou encaminha-las aos serviços de saúde. Preencher fichas com os dados individuais das crianças, 
bem como prestar informações aos responsáveis pelas mesmas, se necessário. Controlar o fichário e arquivo 
de documentos relativos ao histórico das crianças. Controlar materiais, zelar pelo bom funcionamento das 
atividades da creche, bem como do material e da limpeza do ambiente. Executar outras atividades 
compatíveis com a função ou com as especificadas, conforme a necessidade do Município, bem como de 
acordo com solicitação superior. 

 
Auxiliar de Saúde Bucal: proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 

realizar procedimentos educativos e  preventivos nos  usuários para o  atendimento clínico, como 

evidenciação de placa bacteriana, orientações à escovação com o uso de fio dental; preparar o instrumental e 

materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho); instrumentalizar 

o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 

equipamentos odontológicos; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do 

tratamento; acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante 

à saúde bucal; realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa 

bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados; 

executar atividades inerentes ao cargo. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela 
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ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se 

dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem 

possa melhor atendê-lo. Executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando 

pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem 

utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em geral, transportar 

mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários 

e determinada sua execução por superior. Fazer mudanças. Proceder a abertura de valas. Proceder a limpeza 

de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas 

e prédios municipais. Proceder a limpeza dos locais de trabalho. Recolher lixo a domicílio com os 

equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no 

recebimento, entrega, pesagem contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e 

manutenção de veículos e equipamentos rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar 

serviços de lavoura e jardim. Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas. Executar faxinas em geral nos 

bens públicos. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Proceder a 

apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia e 

guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 

superiores. 

 
Cozinheiro de Nutrição Escolar: preparar os alimentos que compõem a merenda e distribuí-la; controlar o  
total de merendas distribuídas; manter a  limpeza e  a  organização do local, dos materiais e dos 
equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha; manter a higiene, a organização e  o  controle  dos  
insumos  utilizados  na  preparação da  merenda e  das  demais refeições; encarregar-se da guarda e 
conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou à preparação 
de alimentos; verificar se os gêneros fornecidos para utilização correspondem à quantidade e  às 
especificações das merendas ou de outros alimentos; operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e 
demais equipamentos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; freqüentar cursos 
para a sua especialização; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes a categoria 
funcional. 

 
Eletricista Automotivo: efetuar manutenção preventiva e a recuperação elétrica dos veículos automotivos, 
máquinas e caminhões do município; levantar e preparar materiais elétricos necessários à realização dos 
serviços, com vistas à aquisição; propor normas e procedimentos operacionais relativos às atividades de 
manutenção da frota de veículos, máquinas e caminhões; exercer outras competências que lhe forem 
atribuídas. 
 
Encanador: efetuar manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica, levantar e preparar materiais 
hidráulicos necessários para realização dos serviços, efetuar instalações ou modificações na rede, visando 
mantê-la em condições de uso; executar assentamento de tubos, manilhas e conexões de água e esgoto; 
executar e reparar ramais domiciliares; corrigir vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes 
de esgoto, cortes e religações de água; atender às normas de segurança e higiene no trabalho; ler e registrar 
os consumos de água; efetuar entregas de avisos e faturas de serviços; cadastrar usuário; levantar número de 
economias funcionando e  detectar  ligações  clandestinas; obedecer às  escalas  de  serviços  previamente 
estabelecidas; executar outros trabalhos correlatos. 
 
Enfermeiro Padrão: Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de 
enfermagem em unidades sanitárias e ambulatórias; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; 
participar com os profissionais da saúde no desenvolvimento de programas e treinamento de pessoal para a 
área de saúde; prestar, sob orientação médica, os primeiros socorros em situações de emergência; promover 
e participar de estudos para estabelecimento de normas e padrões dos serviços de saúde; participar de 
programas de educação sanitária e de saúde publica em geral; planejar e prestar cuidados complexos de 
saúde na área de enfermagem; planejar e coordenar campanhas de imunização; realizar consulta de 
enfermagem a sadios e portadores de doenças prolongadas; controlar o estoque de material de consumo; 
participar de campanhas epidemiológicas; participar de programas de atendimento a comunidades atingidas 
por situações de emergência ou de calamidade publica; requisitar exames de rotina para os pacientes em 
controle de saúde, com vista a aplicação de medidas preventivas; prestar assessoramento a autoridades em 
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assuntos de sua competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e 
supervisionar. 
 
Engenheiro Ambiental: compreende especificamente a elaboração e execução de projetos de engenharia 
ambiental; proceder à análise e emissão de parecer de licenciamento e projetos ambientais; atuar junto a 
Coordenadoria de Meio ambiente na avaliação dos processos de licenciamento ambiental das atividades e 
empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local; realizar atendimento e orientação 
técnica; proceder à análise de susceptibilidade e vocações naturais do meio ambiente; elaboração de estudos 
de impactos ambientais; gestão de tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; elaboração de pesquisa 
operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; análises de riscos e impactos ambientais, além de estudos 
de indicadores ambientais; análise do ciclo de vida dos produtos com poder de poluição do meio ambiente; 
estudo de economia ambiental; estudo de energias renováveis e alternativas; elaborar estudos de tecnologias 
limpas e valorização de resíduos; proceder à análise de auditorias ambientais; gestão e planejamento do uso 
de áreas urbanas; elaborar estudos sobre gestão de recursos hídricos; manter intercâmbio com órgãos Federal, 
Estadual e Municipal, visando firmar parcerias e convênios na área de engenharia ambiental;  realização de 
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; execução das 
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da 
administração pública municipal; realizar atividades que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área 
de engenharia ambiental com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, 
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, 
propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
Administração Municipal; ser pontual e assíduo,  realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 
 
Estoquista: orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os 
diversos materiais; conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando 
necessidades futuras; controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com 
as notas e material entregue; organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e 
disposição adequadas, visando uma estocagem racional; zelar pela conservação do material estocado em 
condições adequadas evitando deterioramento e perda; fazer os registros dos materiais sob guarda nos 
depósitos, registrando os dados em terminais de computador ou em livros, fichas e mapas apropriados, 
facilitando consultas imediatas; dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas 
sobre a situação real do almoxarifado;  realizar inventários e balanços do almoxarifado, coordenar e controlar 
o trabalho do pessoal do almoxarifado; ser pontual e assíduo, executar outras tarefas afins, determinadas 
pelo superior imediato 
 
Farmacêutico: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; 
manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos,  drogas e materiais necessários à 
farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia 
drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento 
do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o 
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo Município; controlar e 
supervisionar as requisições e/ou processos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar 
assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; executar 
testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos, citológicos e outros; orientar e 
supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de exames e testes relativos à patologia clínica; elaborar 
relatórios e pareceres diagnósticos, resultantes de testes, análises e experiências; preencher e assinar 
laudos resultantes dos exames realizados no laboratório; controlar a qualidades dos exames realizados no 
laboratório; participar da programação e execução do aperfeiçoamento de pessoal; requisitar material, o  
equipamento e aparelhos necessários ao desenvolvimento das atividades do laboratório, bem como 
providenciar a manutenção dos mesmos; substituir o farmacêutico quando designado; zelar pela limpeza, 
ordem e controle do local de trabalho; comunicar qualquer irregularidade detectada; elaborar  escala de férias 
do pessoal; manter atualizados os registros de ações de sua competência; cumprir e fazer cumprir as normas 
do setor; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência;  executar tarefas afins. 
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Fiscal de Obras e Posturas: fiscalizar a regularidade das obras e verificar o recolhimento das taxas devidas; 

tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação 

urbanística; fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais, 

código de obras ou lei correlata; executar vistorias técnicas e diligências fiscais; executar tarefas de registro 

em formulários próprios de dados para o cadastro imobiliário; executar vistorias técnicas para fins de habite-

se; se estabelecido, realizar plantões fiscais, conforme escala; verificar o dimensionamento de imóveis para 

efeito de registro cadastral; verificar o lançamento de dados no cadastro imobiliário; realizar diligências e 

plantões de fiscalização  que  forem  necessários  para  coibir  invasão  de  áreas  públicas  e  edificação  ou 

ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e relatórios sobre as atividades assim 

efetuadas; prestar informações aos contribuintes, quando requeridas; fiscalizar a colocação de tapumes e 

bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação externa e outros anteparos exigidos por lei; auxiliar na 

elaboração do relatório geral de fiscalização; manter a chefia permanentemente informada a respeito das 

irregularidades encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades; a fiscalização de 

normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante convênios, relacionadas ao 

zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas 

em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa; acompanhar e 

fiscalizar as feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas a localização, instalação, horário e 

organização; fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, outdoors, 

painéis, etc.), e poluição sonora (carros de som, som em veículos particulares, em estabelecimentos 

comercias, etc.), poluição atmosférica (chaminé, marmorarias, queimadas, etc.), poluição do solo, poluição da 

água, etc., emissão de laudos de vistoria e pareceres acerca de assuntos ambientais e aferição de ruídos nos 

termos das normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; fiscalizar a limpeza de terrenos 

baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de 

caçambas; fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada de terra em áreas 

do município; fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de 

árvores, bem como a sua erradicação; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam 

na sua esfera de competência. 

 
Fonoaudiólogo do SUS: Atender pacientes e munícipes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; efetuar avaliação e diagnóstico em diversas 

patologias fonoaudiológas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de 

linguagem, disartria, afasia, adequação do sistema estomatognático e outras) e recomendar a terapêutica 

indicada para cada caso; Tratar e orientar pacientes, munícipes, familiares, cuidadores e responsáveis;  

prescrever exames; Fazer encaminhamentos em casos especiais a setores especializados;  Elaborar e emitir 

laudos ou pareceres técnicos;  Anotar em ficha apropriada (prontuário) os resultados obtidos; Supervisionar em 

atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de atuação;  Preparar relatórios das atividades 

relativas ao emprego; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Cumprir 

Código de Ética Profissional. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados bem como do local de trabalho. ser pontual e assíduo, Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato. 

 

Jardineiro: Introduzir mudas e sementes em solo; Adubar covas, plantações e jardins; Plantar cobertura 

vegetal; Lavar ferramentas e equipamentos; Guardar equipamentos em instalações; Executar podas de 

árvores, jardins e arbustos dos logradouros; Construir canteiros e manter o paisagismo já existente dos 

logradouros; Misturar nutrientes em terra; Formar coroas sob pés de plantas; Regar plantas; Identificar pragas e 

parasitas em plantações, jardins e viveiros; Arrancar ervas daninhas e plantas doentes; Pulverizar plantações e 

jardins com defensivos agrícolas e adubos foliares; Transportar produtos agrícolas do campo para instalações; 

Secar sementes de flores em sombra; Pesar produtos agrícolas; Roçar grama e forração rasteira; ser pontual e 

assíduo, realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, 
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equipamentos rodoviários, máquinas de pequeno e grande porte e motores movidos a gasolina, a óleo 
diesel ou qualquer outro tipo de combustível. Efetuar a regulagem de m otor, revisar, ajustar, desmontar e 
montar motores. Reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar 
comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros. Reparar sistemas elétricos de qualquer veículo. Operar 
equipamentos de soldagem. Recondicionar, substituir e adaptar peças. Vistoriar veículos. Prestar socorro 
mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico. Lubrificar máquinas e motores. Tomar parte 
em testes com os veículos, equipamentos e máquinas consertados antes de liberá-los para suas 
atividades fins.  Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo. Executar tarefas afins ou determinadas pelos superiores.  
 
Médico Clínico Geral: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, 
realizando clínica ampliada, realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar 
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos  com   ou  sem   
preenchimento dos prontuários; articular os recursos inter setoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

 
Médico Ginecologista: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada, realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir 
atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com 
encaminhamentos  com   ou  sem   preenchimento  dos   prontuários;  articular  os   recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de 
capacitação. 

 
Médico Pediatra: Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, este 
abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento materno, prevenção de acidentes, 
além do acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e  desenvolvimento 
saudáveis; executar tarefas afins  e  inclusive as  editadas no respectivo regulamento da profissão; 
realizar exames médicos, avaliando o estado de saúde de pacientes, dando parecer em diagnósticos, 
analisando sintomas e receitando medicamentos ou outras formas de tratamento, de acordo com o tipo de 
enfermidade apresentado; solicitar exames de laboratório; seguir o princípio da ética profissional; 
requisitar os materiais, equipamentos e demais elementos de trabalho, encaminhando os pedidos à 
Secretaria de Saúde para assegurar os cumprimentos necessários dos trabalhos; supervisionar os 
trabalhos a serem executados, dando instruções, procurando adaptar os trabalhadores aos métodos de 
trabalho e dando-lhes, quando necessário, um treinamento em serviço, para tornar esses métodos 
perfeitamente assimilados pelos executores; elaborar relatórios periódicos, indicando os tra balhos 
executados ou em execução, resultados de inspeção, ocorrências e assuntos de interesse, para informar 
os superiores ou para outros fins; cumprir rigorosamente a jornada de trabalho e acatar as ordens 
manifestamente legais  de  seus superiores; prestar socorro médico em  caso de  emergência; executar 
outras tarefas correlatas, distribuindo, orientando e coordenando as tarefas individuais ou em grupos, 
assegurando o processo de execução dentro de prazos e normas estabelecidas.  
 
Médico Veterinário: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para 
o bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no 
controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de 
preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação 
pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
 
Monitor de Transporte Escolar: Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do 
expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos estão 
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assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando 
necessário a colocarem o cinto de segurança; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando 
colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 
identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a 
subir e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e 
do desembarque;  verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os 
alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção 
desses; tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo 
transporte de alunos; ser pontual e assíduo,  ter postura ética e apresentar -se com vestimentas 
confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos; realizar demais 
atividades inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato.  
 
Motorista de Ambulância: Dirigir veículo especial e/ou ambulância, obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; vistoriar  
o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, 
óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para certificar -se das condições de tráfego; requisitar a 
manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter 
o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; zelar pelas ferramentas , acessórios e 
documentos do mesmo; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas 
estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da 
Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando -o 
corretamente estacionado e fechado; fazer uso de Equipamentos  de  Proteção  Individual -EPI,  quando 
necessário; ter disponibilidade  para viagens fora do município em situações normais e de emergência; 
Manter vigente a Carteira Nacional de Habilitação e promover a sua renovação com antecedência 
necessária ao exercício de suas atribuições; ser pontual e assíduo, realizar demais atividades inerentes 
ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato.  
 
Motorista de Veículo Especial: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros 
e cargas, em especial os de grande porte, até a categoria caminhão e carreta, inclusive. Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento. Fazer reparos de 
emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar -se do transporte e 
entrega de correspondência, de carga ou de pessoas que lhe for confiada. Tomar todos os cuidados 
básicos de manutenção de veículos automotores para seu bom funcionamento. Executar tarefas afins ou 
determinadas por seus superiores. 
 
Nutricionista Escolar: Elaborar cardápios dentro dos padrões exigidos pelo MEC; aplicar testes de 
aceitabilidade quando for introduzir novos alimentos; verificar nas unidades educacionais o cumprimento do 
cardápio aprovado, a qualidade dos serviços oferecidos, a quantidade entregue e a aceitação por parte do 
alunado; avaliar alunos portadores de patologias e encaminhar dieta adequada para atendimento de suas 
necessidades; desenvolver e executar projetos de educação escolar e nutricional para serem aplicados à 
comunidade escolar; articular-se com a equipe pedagógica da rede municipal de ensino para planejamento de 
atividades de educação alimentar; interagir com o Conselho de Alimentação Escolar no exercício das atividades 
de fiscalização, orientando o cumprimento das exigências do programa de alimentação escolar; elaborar 
capacitações para manipuladores de alimentos; orientar o correto armazenamento e o controle dos estoques de 
gêneros alimentícios e materiais de limpeza nas unidades educacionais; acompanhar os trabalhos realizados 
pelos técnicos das empresas terceirizadas contratadas para o fornecimento da alimentação escolar 
transportada; realizar atividades educativas na comunidade escolar, também extensiva às famílias dos alunos; 
ser pontual e assíduo, realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato. 
 
Odontólogo: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em estabelecimentos do Município, bem 
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como pela Unidade Móvel; fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; 
fazer restaurações, extrações de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, 
coroas, trabalhos de pontes, limpeza profilática dos dentes e gengivas,selantes aplicação de flúor e demais 
procedimentos necessários; fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros 
e relatórios dos serviços executados; difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, 
palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; solicitar exames e receitar medicamentos dentro da área de odontologia; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
Operador de Máquinas Pesadas: Operar veículos motorizados especiais tais como: guinchos, guindastes, 

máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outrso; 
Serviço de carregamento de caminhões em cascalheira, em dragas de areia, jazidas de pedras, entulhos e 
lixeiras; Proceder escavações, transporte de terra, compactação, carregar caminhões, aterro e trabalho 
semelhante; abrir valetas e cortar taludes; auxiliar no conserto de máquinas; regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; transporte de móveis, máquinas, utensílios e semoventes; Exercer tarefas afins e de 
interesse da municipalidade. 
 
Orçamentista: Realizar balizamento de preços, conforme determina as normas das Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/2012 ,bem como às normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE/MT; abster-se 
de realizar obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, utilizar-se o conjunto de cestas de 
preços aceitáveis: preços praticados na administração pública com fonte prioritária, consulta em portais oficiais 
de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados de amplo domínio público, catálogos de 
fornecedores, analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas, outras fontes idôneas, 
desde que devidamente detalhadas e justificadas; observar a metodologia da curva de Pareto (curva ABC) 
como fundamento de gestão das compras, classificar os itens em termos de relevância, por ordem decrescente 
,em relação ao total; somando individualmente os percentuais de cada um; estimar os custos envolvidos; 
prezando pela viabilidade da execução das aquisições, tendo por base os cálculos que realizou; ser pontual e 
assíduo, realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 
Ouvidor: receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, 
indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados no âmbito da 
administração pública municipal; receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de 
informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal; diligenciar junto às unidades 
administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações 
mencionadas no inciso segundo; manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências 
adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o 
retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados; elaborar e divulgar, 
trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria 
do município junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados; 
promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e 
deveres do cidadão perante a administração pública; organizar e manter atualizado arquivo da documentação 
relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas; ser pontual e assíduo realizar demais atividades 
inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 
Pedreiro: preparar argamassa e cimento, dosando as quantidades de forma adequada para assentamento de 
alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando material adequado para 
fornecer a base de paredes, muros e construções similares; executar serviços construção e manutenção de 
prédios e serviços de reparos de passeios e calçamento de vias públicas e estruturas diversas; construir bases 
de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas; executar revestimentos 
impermeáveis em reservatórios, canalização de água, poços, paredes, lajes e outros; efetuar reparos em vias 
públicas e logradouros, utilizando o material e equipamento adequado para tanto; orientar e treinar servidores 
que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria; obedecer às escalas de serviços previamente 
estabelecidas; desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas. 
 
Pregoeiro: promover as licitações na modalidade pregão ; presidir as reuniões de pregão buscando sempre o 
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menor preço aliado à qualidade; coordenar os trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento 
licitatório; promover o credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que 
comprovem a existência de poderes para formulação de propostas e os demais atos inerentes ao certame; 
receber a declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos 
envelopes-proposta de preços e dos envelopes-documentos de habilitação; realizar a abertura dos envelopes- 
proposta, a análise e desclassificação das propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e 
condições fixados no edital; realizar a seleção e a ordenação das propostas não desclassificadas, a 
classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances e a decisão motivada a respeito da 
aceitabilidade do menor preço; promover a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor 
preço; efetuar a elaboração da ata da sessão pública; proceder o encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adjudicação, à autoridade competente, ser pontual e assíduo, realizar demais atividades 
inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 
Professor de  Língua Inglesa: Participar na  elaboração da  proposta pedagógica da  escola; Elaborar e  
cumprir plano de trabalho segundo a  proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar 
os dias letivos e as horas-aula estabelecidos; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação com 
as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem. 

 
Professor de Pedagogia: Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e as horas-aula estabelecidos; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 
comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da 
escola e do processo de ensino- aprendizagem. 
 
Profissional de Educação Física do SUS: coordenar oficinas terapêuticas de atividades físicas, elaborar 
projetos para oficinas terapêuticas com noções de reforma psiquiátrica, políticas públicas em saúde mental e 
noções de dependência química e políticas de álcool, tabagismo e outras drogas, participar da elaboração do 
projeto terapêutico individual, realizar atividades externas com pacientes do CAPS, NASF e USF; desenvolver 
atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; veicular informação que visam à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio 
de atividade física regular, do  esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar educação permanente em 
atividade física/práticas corporais nutrição e saúde juntamente com as Estratégia de Saúde da Família-ESF, sob a 
forma de coparticipação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de educação permanente; articular ações, de forma integrada às 
ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 
contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 
inclusão social; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do 
trabalho em práticas corporais; ser pontual e assíduo, realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 

 
Recepcionista: Executar serviços de recepção e portaria; manter o controle de entrada e encaminhamento e 
saída de pessoas; atender, completar e registrar ligações telefônicas internas e  externas; receber, anotar  e  
transmitir  recados; organizar listas  de  endereços  telefônicos  de interesse da Administração; zelar e 
responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento do equipamento de trabalho; manter o controle 
de fichários de interesse dos vereadores; digitar documentos e tabelas e operar programas de computador, 
quando solicitados; realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho do 
setor onde estiver lotado. 
 
Servente de Obras: Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou 
utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais. 
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Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a 
execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a 
execução de obras similares. Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos 
manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. Preparar e transportar materiais, ferramentas, 
aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. Auxiliar o oficial ou 
encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas. Zelar pela 
conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Técnico Desportivo: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade, nas diferentes 
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte e da luta; oportunizar a prática de 
atividades físicas, esportivas e recreativas, por meio das diferentes manifestações e expressões da cultura, a 
partir de conhecimentos técnicos, científicos, humanos e culturais, buscando resguardar as características 
regionais em articulação com a nacional; Efetuar testes de avaliação física;  Estudar a necessidade e a 
capacidade física dos desportistas; Elaborar relatórios sobre os treinamentos;  Planejar as etapas de 
treinamento, baseando-se nas observações colhidas e em competições programadas; Submeter os desportistas 
aos treinamentos, ensinando-lhes as técnicas do esporte e suas táticas; Instruir os desportistas sobre os 
exercícios e jogos programados; Instruir os desportistas sobre a utilização de aparelhos e instalações de 
esportes; Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades, 
capacidades e nos objetivos; Utilizar recursos de informática; ser pontual e assíduo, Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional que lhe forem determinadas 
pelo superior imediato. 
 
Técnico de Enfermagem: Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação 
recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário; proceder a coleta para informações sanguíneas, 
efetuando os devidos registros; Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; pesar e medir pacientes; 
efetuar a  coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; Auxiliar 
os pacientes em sua higiene pessoal,  movimentação  e  alimentação;  Auxiliar  nos  cuidados  “post  morten”;  
registrar  as ocorrências relativas a doentes; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 
Preparar e esterilizar o material instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; Zelar pelo 
bem estar e segurança dos pacientes; Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; ajudar a transportar 
doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal de pacientes; executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade. Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; auxiliar na execução de 
planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas 
operacionais; elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 
das redes de computadores; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
Técnico em Análises Clínicas: auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou 
técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, 
hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise; Colaborar, compondo equipes multidisciplinares, na 
investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas, operar e zelar 
pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; atuar sob a supervisão profissional 
pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta de resultados; ser pontual e assíduo, 
realizar demais atividades inerentes ao cargo que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 
Vigia: Exercer vigilância em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em intervalos 
fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob 
sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso. Verificar se as portas  e  janelas, 
e  demais vias  de  acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investigar 
quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. 
Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar 
funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam 
determinadas por seus superiores. 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

01/12/2016 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

02/12/2016 a 
08/12/2016 

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

09/12/2016 á 
30/12/2016 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENVIO DE PROVA DE TÍTULOS (FORMULÁRIO DISPONÍVEL NO SITE)  

09/12/2016 á 
16/12/16 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

22/12/2016 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ISENTA DE PAGAMENTO DE TAXA 

23/12/2016 á 
26/12/2016 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

30/12/2016 VENCIMENTO DO BOLETO (HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO BANCÁRIO) 

04/01/2016 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PAGAS (LISTAGEM COM CONFIRMAÇÃO E SEM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO) 

05/01/2017 á 
06/01/2017 

PRAZO FINAL PARA REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO 

10/01/2017 HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES 

13/01/2017 DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA 

22/01/2017 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (EDITAL COMPLEMENTAR) 

22/01/2017 DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR A PARTIR DAS 21H00MIN.  

23/01/2017 á 
24/01/2017 

PERÍODO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

03/02/2017 
 DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL PÓS-RECURSOS 
10/02/2017 DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS PROVAS OBJETIVAS  

13/02/2017 á 
14/02/2017 

PERÍODO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL  

20/02/2017 DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL 

22/02/2017 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO EXECUTIVO 

22/02/2017 EMISSÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 AO EXECUTIVO 


