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DISPÕE SOBRE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS E TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, E DE 
PROVAS PARA OS DEMAIS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT. 

 
 
 
 
 

De ordem do Sr. VILMAR GIACHINI, Prefeito Municipal de CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, através da Comissão 
Examinadora do Concurso Público, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1988, Emenda n.º 19 de 11 de Junho de 1998, e às disposições da Lei Orgânica 
Municipal, referentes ao assunto, RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização 
de Concurso Público, destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação no Quadro Permanente da 
Prefeitura Municipal de CLÁUDIA/MT, com a execução técnico-administrativa da empresa Atame Assessoria 

Consultoria e Planejamento Ltda, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
 

1. DOS CARGOS OFERECIDOS:  

1.1 Do Quadro de Cargos: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO I deste Edital. 

1.2. Para os cargos que exigirem Nível Superior Completo, os devidos comprovantes de conclusão deverão, 
obrigatoriamente, serem reconhecidos pelo MEC.  
1.3 Em razão de disposição legal, para o cargo que assim o exigir, o concursado deverá comprovar o registro válido 
no respectivo conselho da categoria profissional a qual pertença.  
1.4. Para os cargos de Técnicos, seja em nível de ensino médio ou superior, em razão de disposição legal, será 
exigido o registro no respectivo conselho da categoria profissional a qual pertença. 
1.5. O Concurso Público consistirá de Duas Etapas para os cargos que tiverem prova prática, sendo: 
 

1.5.1.  Primeira Etapa:  

1.5.1.1. Realização das Provas Escritas: Sendo prova objetiva para todos os cargos.   
 
1.5.2.  Segunda Etapa:  
1.5.2.1. Realização das Provas Práticas: Somente irão realizar as provas práticas os candidatos classificados nas 
provas objetivas até o número de vagas classificatórias para realização de prova prática constante do Quadro de 
Cargos ANEXO I do Edital, mais os candidatos empatados na última nota considerada para o cargo, sendo que esta 

classificação será realizada pela ordem decrescente da pontuação atribuída a cada um dos candidatos, onde o critério 

de desempate será a observação da maior nota, sucessivamente, nas provas: 
a)  Conhecimentos Específicos; 
b) Língua Portuguesa; 
c) Matemática (se houver); 
d) Conhecimentos Gerais; 
e) Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso. 

 

1.6 As vagas oferecidas no concurso público estão de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de 
CLÁUDIA-MT e compatíveis com os quadros de cargos. 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO: 
2.1. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 
do Decreto n.º 70.436 de 18 de Janeiro de 1972; 
2.2. Ter no, ato da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

2.3. Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino); 
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2.4. Comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, 
conforme especificado no ANEXO I deste Edital; 
2.4.1. Apresentação de Declaração ou Atestado fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, onde 
conste expressamente a comprovação de experiência no cargo por período não inferior a 06(seis) meses, se constar a 

exigência de experiência mínima de 06(seis) meses para o cargo, conforme especificado no ANEXO I deste Edital; 
2.5. Título de eleitor e prova de estar em dias com as obrigações eleitorais; 
2.6. Ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida pela Prefeitura Municipal de CLÁUDIA-MT, 
para o exercício das atribuições do cargo.  
2.7. Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em 
autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

2.8. Apresentar Declaração de bens e direitos do servidor, e a atualização desta, nos termos da legislação específica. 
2.8.1. Para cargos públicos cuja especialidade o servidor atue como fiscal, este declarará se tem participação em 
sociedade mista ou individual que possa ser objeto de sua fiscalização, devendo, neste caso, solicitar seu 
desligamento da sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias.  

2.9. Apresentar  certidão de tempo de contribuição previdenciária ou declarar sua inexistência. 
2.10. Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
 

3. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO:  
3.1. Data da Realização das Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas por meio da Internet, de acordo com o 
subitem 5.1 deste Edital, no período de 00h00 do dia 05/07/2010 até as 20h59 do dia 16/07/2010. 
3.2. Data da Publicação do LOCAL E HORÁRIO de Realização das Provas Escritas: até o dia 06 DE AGOSTO DE 
2010. 
3.3. DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E DA ENTREGA DE TÍTULOS: dia 08 DE AGOSTO DE 
2010. 

3.4. Data da Realização das provas práticas: Dependendo do número de Candidatos Inscritos, as provas práticas 
poderão ser realizadas no mesmo dia das provas escritas (08 DE AGOSTO DE 2010) ou em data e horário a ser 
publicado posteriormente. 
3.5. Publicação do Gabarito das Provas Escritas: 1º dia útil após aplicação das provas escritas. 
3.6. Previsão de Publicação da LISTA COM OS NOMES E A PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS, e do LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

PRÁTICAS: ATÉ O DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. 
3.7. Previsão de Publicação do Resultado do Concurso Público: ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010. 
 
4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
4.1. O valor correspondente à taxa de inscrição para o respectivo cargo está descriminado no ANEXO I 
deste Edital.  
4.2. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

4.3. O valor da taxa de inscrição paga não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento deste 
edital por conveniência da Administração Pública. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES: 
5.1. Inscrições via internet: Somente serão admitidas inscrições via internet, no endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br, realizadas no período compreendido entre as 00h00 horas do dia 05 de Julho de 2010 
até às 20h59min do dia 16 de Julho de 2010. 
5.1.2. Para inscrever-se via internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.grupoatame.com.br e 
efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

5.1.2.1. Ler atentamente este Edital de Concurso e anexos, sendo que, antes de efetuar a inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que possui todos os requisitos exigidos para investidura no cargo. 
5.1.2.2. Preencher corretamente o formulário de inscrição, conferir e transmitir os dados pela Internet. 
5.1.2.3. Imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição correspondente, que poderá ser efetuado 

em qualquer agência bancária. 
5.1.2.4. Será disponibilizado terminal com internet e assistência no período das inscrições de 05/07/2010 até 
16/07/2010 de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas na Prefeitura Municipal, sito a Av. Gaspar Dutra, 
S/Nº, Centro - Cláudia-MT . 
5.2. Para a inscrição via internet não será exigido o envio de qualquer documentação à Prefeitura Municipal de 
CLÁUDIA, salvo no caso dos Portadores de Necessidades Especiais previsto no subitem 5.7 deste Edital. 
5.3. Em hipótese alguma haverá alteração do cargo após o pagamento da inscrição. O candidato que desejar trocar 

de cargo poderá fazê-lo somente mediante preenchimento e pagamento de nova inscrição. 
5.3.1. Será admitida somente uma inscrição por participante. No caso de inscrição realizada pelo mesmo 
candidato para mais de um cargo e observados todos os procedimentos, valerá somente a inscrição de data mais 
recente. 

http://www.grupoatame.com.br/
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5.4. Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do candidato em caso 
de incorreção, mediante protocolo endereçado à Comissão Examinadora do Concurso, ou no dia de realização da 
prova escrita, mediante a apresentação do documento original e do registro no Relatório de Ocorrência de Sala. 
5.5. Ao inscrever-se o candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações prestadas, aceitando 

de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento. 
5.6. O Município de CLÁUDIA e a Empresa Atame Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrições via Internet não recebidas em virtude de falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência dos dados. 
5.7. No ato da inscrição o Candidato PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, que necessite de tratamento 

diferenciado no dia da prova escrita e prática, deverá preencher os campos específicos do formulário de inscrição 
descriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita. Caso não expresse sua deficiência física ou a 
necessidade de tratamento diferenciado, não será possível atendê-lo.  
5.8. Os CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS deverão protocolar até as 13:00 horas 

do dia 16/07/2010, na Prefeitura Municipal de CLÁUDIA, localizada à Av. Gaspar Dutra, S/Nº, Centro - 
Cláudia-MT, em envelope constando Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do Candidato e endereçado à Comissão 
Examinadora do Concurso, o REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, conforme o modelo do Anexo III deste Edital, acompanhado de laudo médico, original ou cópia 
autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, com a provável causa 
da deficiência, nos termos  do Decreto Federal n.º 3.298/1999. 
5.8.1. Caso julgue necessário, a Comissão Examinadora do Concurso poderá solicitar exames e/ou laudos 
complementares, cujos custos deverão ser arcados pelos candidatos. 
5.9. Os laudos médicos protocolados não serão devolvidos aos candidatos. 

5.10. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Prefeitura Municipal de CLÁUDIA – MT do direito de excluí-lo do concurso se for constatado posteriormente, que o 
mesmo usou de logro e/ou má fé. 
5.11. A Comissão Examinadora de Concurso publicará aviso de homologação das inscrições no Órgão Oficial de 
Imprensa do Município, e divulgará a relação das inscrições homologadas no Mural da Prefeitura Municipal de 
CLÁUDIA e nos sites www.grupoatame.com.br e www.claudia.mt.gov.br. 

 
 
6 .  DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO: 
6.1. Compete ao candidato: 
6.1.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Estado, no Mural da Prefeitura 
Municipal de CLÁUDIA – MT, nos sites www.grupoatame.com.br e www.claudia.mt.gov.br e em outros 
órgãos da imprensa, dos assuntos referentes ao presente edital. 

6.1.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento 
de identidade, cargo ao qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá 
entrar em contato com a Comissão Examinadora de Concurso (C.E.C). 
6.2. O candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas como 
justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do concurso. 
 

7. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(DEFICIÊNCIA FÍSICA): 
7.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e da Lei 

Complementar Nº 004/2005 do Município de Cláudia/MT, aos candidatos portadores de deficiência física serão 
destinados 2% (dois por cento) das vagas dos respectivos cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadores, quando for o caso; 
7.1.1 Na aplicação do percentual a que se refere o sub-item anterior, caso a aplicação do percentual resulte em 

número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, desde que as vagas 
disponibilizadas alcancem o coeficiente estabelecido por lei, não ultrapassando a 20% das vagas oferecidas. 
7.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais no cargo 
com número de vagas igual ou superior a 5(cinco). 
7.2 Somente será considerado Portador de Necessidades Especiais o candidato que se enquadrar nas categorias 
constantes do artigo 4o do Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Federal n. 5.296, de 04 de dezembro de 2004. 

7.3. Ao candidato portador de deficiência física, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a 
deficiência física de que é portador de acordo com os Itens 5.7. e 5.8. deste Edital , submetendo-se, se convocado, à 
perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de Cláudia, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato com deficiência e/ou o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo; 
7.4. A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas 

aos candidatos em tais condições; 
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7.5. O candidato portador de deficiência física participará do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de aplicação das provas; 

7.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência física, não preenchidas por falta de candidatos, por reprovação 
no concurso ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação; 
7.7. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência física, se classificados nas provas 
além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a 
respectiva ordem de classificação.   
 

 
8. DAS MODALIDADES DE PROVAS: O Concurso Público, objeto deste Edital constituirá de PROVAS E TÍTULOS 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, E DE PROVAS PARA OS DEMAIS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT. 

 
 
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS: 

9.1. As provas escritas serão realizadas no dia 08 DE AGOSTO DE 2010. 
9.1.2. As provas práticas, dependendo do número de Candidatos Inscritos, poderão ser realizadas no mesmo dia das 
provas escritas (08 DE AGOSTO DE 2010) ou em data e horário a ser publicada posteriormente. 
9.2. O Local e Horário das provas escritas e práticas serão divulgados: 
9.2.1. Obrigatoriamente:  
a) No Diário Oficial do Estado;  
b) Nos sites: www.grupoatame.com.br e www.claudia.mt.gov.br, e  

c) No Mural da Prefeitura Municipal de CLÁUDIA/MT. 
9.2.2. Facultativamente: 
a) No Mural de outros órgãos da Administração Pública, e 
b) Outros Veículos de Comunicação Impressos ou Audiovisuais.  
9.2.3. O Local e Horário das provas escritas e práticas ainda poderão ser consultados por meio do telefone 
indicado neste edital. 

9.3. Do tempo de duração: 
9.3.1. Prova escrita: 04 (quatro) horas ininterruptas. 
9.4. Os candidatos se submeterão às provas do concurso exclusivamente nos locais determinados pela Administração 
da Prefeitura Municipal de CLÁUDIA – MT. 
9.5. Para a realização das provas escritas o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade 
original (conforme item 9.5.1.) e caneta esferográfica azul ou preta. 

9.5.1. Para fins deste Concurso Público, são considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; cédulas de identidade fornecidas  por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem 
como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, CRC etc.; a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97.   
9.6. Ao chegar ao local de provas, o candidato deverá procurar nas listagens afixadas, o número da sala na qual está 
lotado, para então dirigir-se até ela. 

9.7. Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora determinada para o início 
das provas. 

9.8. Em hipótese alguma as provas serão realizadas fora dos locais e horários determinados. 
9.9. A ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso, não havendo, em hipótese alguma, outra 
oportunidade. 
9.10. 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, impressos ou anotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das 
mesmas, constatado por meio de perícia. 
9.11. Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 60 (sessenta) minutos do seu 

início por motivo de segurança. 
9.12. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos tiverem 
concluído as provas. 
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10. Da pontuação das Provas: 
 

Cargo (s) 

Tipos de 
Provas 

 N.º 
Questões 

 
Peso 

Pontuação 
Da Prova 

Prática  

Total 
de 

Pontos 

-009- Auxiliar de Jardineiro 
-010-Auxiliar de Serviços Gerais 
-013-Borracheiro 
-014-Carpinteiro 
-015-Coletor de Lixo 
-018-Eletricista de Instalação Elétrica 
-019-Eletricista de Veículos Automotores 
-030-Gari 
-031-Jardineiro  
-032-Lubrificador de Máquinas 
-033-Mecânico 
-037-Merendeira  
-043-Pedreiro 
-050-Vigia 
-051-Zeladora 

-   Língua Portuguesa 
-   Matemática 
-   Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

4,0 
3,0 
3,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

-038-Motorista 
-041-Operador de Máquina(Pá Carregadeira) 
-042-Operador de Motoniveladora 
 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 
 
- Prova Prática 

10 
10 
10 

 
05 

2,0 
2,0 
2,0 

 
 
 
 

0 a 40 

 
 
 
 

100 

-001- Agente Administrativo I 
-008- Auxiliar de Enfermagem 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 
-   Conhecimentos Específicos  

10 
10 
10 
10 

3,0 
2,0 
2,0 
3,0 

 

 
 
 

100 

-007- Auxiliar de Consultório Dentário - Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 
-   Conhecimentos Específicos  

10 
10 
10 
10 

3,0 
2,0 
2,0 
3,0 

 

 
 
 

100 

-017- Educador Social 
-025- Fiscal de Obra 
-048- Técnico em Vigilância Sanitária 

-   Língua Portuguesa 
-   Matemática 
-   Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

4,0 
3,0 
3,0 

 

 
 
 

100 

-002- Agente Administrativo II 
-004- Assistente de Controle Administrativo 
-006- Assistente Técnico Administrativo 
-026- Fiscal Tributário 
-046- Técnico em Agropecuária 
-047- Técnico em Enfermagem 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 
-   Conhecimentos Específicos  

10 
10 
10 
10 

3,0 
2,0 
2,0 
3,0  

 
 
 
 
 
 

100 

-003- Agente Administrativo III 
-005- Assistente Social 
-011- Biólogo 
-012- Bioquímico 
-016- Educador Físico 
-020- Enfermeiro(20 H) 
-021- Enfermeiro(40 H) 
-022- Engenheiro Agrônomo(20 H) 
-023- Engenheiro Agrônomo(40 H) 
-024- Engenheiro Civil 
-027- Fisioterapeuta (20 H) 
-028- Fisioterapeuta (40 H) 
-029- Fonoaudiólogo 
-034- Médico Clinico Geral(20 H) 
-035- Médico Clinico Geral(40 H) 
-036- Médico Veterinário 
-039- Nutricionista 
-040- Odontólogo 
-044- Psicólogo (20 H) 
-045- Psicólogo (40 H) 
-049- Tecnólogo em Radiologia 

- Língua Portuguesa 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

10 
10 
15 

2,0 
2,0 
4,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

- Títulos 
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10.1. As provas escritas de múltipla escolha, serão classificatórias e eliminatórias e, conterão questões objetivas. 
Cada questão objetiva conterá 04 (quatro) alternativas, sendo que apenas uma responderá acertadamente, 
obedecendo ao quadro de pontuação disposto no item 10.  
10.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente da formulação de recursos. 
 

10.3. Das provas práticas:  
10.3.1. As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, poderão ser realizadas no mesmo dia das provas 

objetivas dependendo do número de candidatos que farão este tipo de prova (prática), caso sejam realizadas em 
outra data o horário e local serão publicados em edital complementar específico, que estará disponível nos mesmos 
locais de divulgação já referidos no item 9.2. deste edital. 
10.3.2. Caso a prova Pratica seja realizada em outra data que não seja a mesma da prova escrita, será 
aplicada a seguinte disposição: 
10.3.2.1. Os candidatos classificados até o número de vagas para realização de prova prática constante do 

Quadro de Cargos ANEXO I do Edital, mais os candidatos empatados na última nota considerada para o cargo, 

conforme estipulado no item 1.5.2.1. do Edital, farão prova prática de acordo com o indicado no conteúdo 
programático das provas para o seu respectivo cargo, onde estará indicado o tipo de prova a ser aplicado e quanto 
aos equipamentos, máquinas ou veículos que serão utilizados. 
10.3.3.  As especificações detalhadas das provas práticas a serem aplicadas encontram-se descriminadas no ANEXO 
II deste edital. 
10.3.4. A Prova Prática terá caráter ELIMINATÓRIO caso o candidato não obtenha o percentual mínimo de 

50% (cinqüenta por cento) da pontuação atribuída para a respectiva prova prática. 
10.3.5. Para os cargos que tiverem como pré-requisito o porte de Carteira Nacional de Habilitação, com as 
Categorias Mínimas conforme constante do Quadro de Cargos ANEXO I do Edital, os candidatos deverão 
apresentar a respectiva habilitação com a Categoria Mínima exigida para o respectivo cargo quando 
houver a realização da Prova Prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim 
Eliminado do Concurso. 
 

 

11. Da pontuação e Análise dos títulos: 
 

Títulos Pontos Documentos Comprobatórios 

a) Experiência Profissional 
      (tempo em ano) 
 
 

a.1) De 0 a  2 anos 

0,5 

 Atestado e/ou Certidão, expedido por órgão ou 

entidade competente, preferencialmente em 
papel timbrado; 

 Fotocópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; 

 

Será considerado um único atestado e/ou certidão, 
dentre os especificados nas alternativas a.1); a.2) e 
a.3), valendo aquele de maior pontuação. 

a.2)  Acima de 2 até 4 anos 1,0  

a.3)  Acima de 4 anos 1,5  

b) Curso de extensão, de atualização e outros inerentes à 
área, com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) 
horas. 

0,5 

 Certificado, expedido por órgão, entidade e ou 

instituição de ensino; 
 
Será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados. 

c) Especialização (mínimo de 360 horas) 5,0 

 Certificado, expedido por instituição oficial de 

ensino, devidamente validado pelo Ministério da 
Educação; 

 

Será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados. 

d) Mestrado 10,0 

 Certificado, expedido por instituição oficial de 

ensino, devidamente validado pelo Ministério da 
Educação; 

 

Será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados. 

 

 

11.1. Os títulos serão aceitos somente para os Cargos de Nível Superior; sendo os Cargos 003- Agente 

Administrativo III; 005- Assistente Social; 011- Biólogo; 012- Bioquímico; 016- Educador Físico; 020- 
Enfermeiro(20H); 021- Enfermeiro(40H); 022- Engenheiro Agrônomo(20H); 023- Engenheiro 
Agrônomo(40H); 024- Engenheiro Civil; 027- Fisioterapeuta (20H); 028- Fisioterapeuta (40H); 029- 
Fonoaudiólogo; 034- Médico Clinico Geral(20H); 035- Médico Clinico Geral(40H); 036- Médico Veterinário; 

039- Nutricionista; 040- Odontólogo; 044- Psicólogo (20H); 045- Psicólogo (40H); 049- Tecnólogo em 
Radiologia, e em sendo o título apresentado deferido ou deferido parcialmente pela Comissão Examinadora do 
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Concurso, o mesmo terá a sua pontuação publicada em uma lista específica quando da divulgação do Resultado do 
Concurso; sendo que esta pontuação será computada somente para os candidatos que forem aprovados nas provas 
escritas de múltipla escolha.  OS TÍTULOS SERÃO SOMADOS À PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO, VALENDO 
EXCLUSIVAMENTE PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO. Caso a somatória dos pontos de títulos gere o empate 

entre candidatos aprovados e classificados, utilizar-se-ão os critérios de desempate elencados no item 12.3. 
11.2. Os títulos não são cumulativos. Na pontuação das letras "a", "b", "c" e "d" do item 11 só serão 
computados pontos a um único título, sendo considerado o de maior pontuação.  Só serão considerados os títulos que 
tiverem correlação com a respectiva área de atuação. 
11.3. A comprovação dos títulos far-se-á com a apresentação de fotocópia nítida, frente e verso, de certificados ou 
diplomas oficiais, expedidos por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida; atestado ou certidão de tempo 

de serviço expedido pelos órgãos competentes, preferencialmente em papel timbrado; fotocópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, não sendo aceitos, documentos via fax, juntamente com o Requerimento de 
Pontuação de Títulos devidamente assinado, conforme o modelo do ANEXO IV deste edital. 
11.4.  Os títulos dos candidatos juntamente com o Requerimento de Pontuação de Títulos, conforme o 

modelo do ANEXO IV deste edital, deverão ser entregues no dia 08 DE AGOSTO DE 2010, dia da realização 
da Prova Escrita, em envelope lacrado constando Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do candidato. O 
envelope contendo os documentos para avaliação de títulos deverá ser entregue ao Fiscal da Sala antes 

do início da prova, sendo colhida neste ato a assinatura do candidato na lista de entrega de título. 
11.5. Os títulos serão avaliados de acordo com a tabela do Item 11 do Edital. 
11.6. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente a títulos, não sendo 
aceitos títulos entregues fora do prazo estabelecido. 
11.7. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste edital.  
11.8. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação atribuída. 

 
12. Dos critérios de: 
12.1. Aprovação: Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da 
pontuação atribuída para a prova prática do respectivo cargo(se houver) conforme estabelecido no item 10 deste 
Edital; que obtiver no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da pontuação total no conjunto das provas estabelecido no 
item 10 deste Edital, e ainda não obtiver zero em nenhuma disciplina.  

12.2. Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório da pontuação total obtida no 
conjunto das provas estabelecidas no item 10 deste edital e pontuação de títulos prevista no item 11 do mesmo 
edital, desde que o candidato tenha sido considerado como aprovado.    
 12.2.1. A classificação final será realizada pela ordem decrescente da pontuação final atribuída a cada um dos 
candidatos. Ocorrendo igualdade na pontuação final, serão observados, sucessivamente, os critérios de desempate. 
12.3. Desempate: Ocorrendo empate quanto ao total de pontos obtidos, o critério de desempate será a observação 
da maior nota, sucessivamente, nas provas: 

a) Específica (se houver); 
b) Prova prática (se houver); 
c) Língua portuguesa; 
d) Matemática; (se houver); 
e) Conhecimentos gerais (se houver); 
f) Maior pontuação de títulos (se houver); 
g) Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso. 

12.4. Reprovação: 
12.4.1. Será considerado reprovado o candidato que não alcançar 50% (cinqüenta por cento) da pontuação atribuída 

para a prova prática do respectivo cargo(se houver); o candidato que não alcançar 50% (cinqüenta por cento) do 
total de pontos das provas, ou que tenha obtido zero em alguma dessas mesmas provas conforme o critério já 
estabelecido no item 12.1 deste edital.  
 

13. Dos recursos: 
13.1. Qualquer recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de CLÁUDIA-MT, no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis, após divulgação do resultado das respectivas fases da Primeira e  Segunda Etapas:  Divulgação da lista de 
candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; divulgação da relação dos candidatos classificados para 
realização das provas práticas; resultado da análise e julgamentos de títulos; e resultado final do concurso; mediante 
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Examinadora de Concurso, o qual deverá protocolar o recebimento 
do mesmo. O recurso versará unicamente acerca das informações dos candidatos inscritos, da formulação das 

questões, a opção considerada como certa nas provas escritas, da classificação dos candidatos, da análise dos títulos 
apresentados, do resultado final. 
13.2. O parecer emitido pela Comissão Examinadora de Concurso, referente ao recurso interposto, deverá ser 
publicado em prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento do pedido do candidato. 
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13.3. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo aqui estabelecido, sendo considerada para tanto, a data 
em que foi protocolado, bem como, àqueles que não estiverem fundamentados e sem os dados necessários à 
identificação do candidato. 
13.4. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão Examinadora de Concurso 

endereçado à Prefeitura Municipal de CLÁUDIA-MT, localizada à Av. Gaspar Dutra, S/Nº, Centro - CEP 
78.540-000 - Cláudia/MT. 
13.5. Se do julgamento dos recursos resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s)  
questão(ões)  será atribuída  a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  
 
14. DA FOLHA DE RESPOSTA - (folha óptica) 

14.1. A folha de resposta - (folha óptica) do candidato deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta, 
no campo da alternativa julgada correta.  
14.2. Não serão atribuídos pontos às questões da prova escrita que se encontrarem emendadas ou rasuradas e/ou 
que contiverem mais de uma ou nenhuma resposta assinalada na FOLHA DE RESPOSTA (folha óptica) do candidato. 

 
15.  DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO: A divulgação dos gabaritos das provas escritas será feita no dia 1º dia útil 
após a aplicação das provas escritas, no Mural da Prefeitura Municipal de CLÁUDIA/MT, nos sites  

www.grupoatame.com.br e www.claudia.mt.gov.br e facultativamente em outros órgãos da imprensa. 
 
16. DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO: Os candidatos aprovados no Concurso Público serão 
nomeados sob o regime Jurídico dos Servidores Municipais de CLÁUDIA/MT – Estatutário; e tendo como Regime 
Previdenciário o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 
 
17. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO: Após a divulgação do resultado final, o concurso será homologado pelo 

Prefeito Municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.  
 
18. DA NOMEAÇÃO E POSSE 
18.1. O processo de nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso público será efetivado, observando-se 
os dispositivos da legislação vigente. 
18.1.1. A posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento. 

18.2. Os candidatos aprovados no concurso de provas e títulos serão convocados através de edital, publicado no 
Diário Oficial do Estado, para a entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para provimento do cargo 
pleiteado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 
18.2.1. Para os Cargos que exigirem a de experiência mínima de 06(seis) meses, conforme especificado no ANEXO I 
deste Edital, é OBRIGATÓRIA a apresentação pelo candidato de Declaração ou Atestado fornecido por Pessoa 
Jurídica de Direito Público ou Privado, onde conste expressamente a comprovação de experiência no cargo por 
período não inferior a 06(seis) meses. 

18.3. A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura 
Municipal de CLÁUDIA/MT, não havendo obrigatoriedade do preenchimento imediato de qualquer uma das vagas 
oferecidas. 
18.4. Os candidatos que se inscreverem no Concurso para preenchimento de vaga em uma determinada região do 
Município ficam essencialmente a ela vinculados, sendo facultado ao candidato, em havendo vagas não preenchidas, 
direito de tomar posse em outras localidades, desde que seja de interesse do Município e não afete o direito de outros 
aprovados. 

18.5. A nomeação de candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos, será efetivada por ato 
do Prefeito Municipal de CLÁUDIA/MT. 

18.6. Para efeito de posse, o candidato aprovado, classificado e convocado, FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM 
EXAME MÉDICO PERICIAL, devendo apresentar atestado de aptidão mental(expedido por médico psiquiatra), 
atestado de saúde física e resultado dos seguintes exames:  
I- Para os cargos: 003- Agente Administrativo III; 005- Assistente Social; 008- Auxiliar de Enfermagem; 011-Biólogo; 

012- Bioquímico; 016- Educador Físico; 020- Enfermeiro(20 H); 021- Enfermeiro(40 H); 027-Fisioterapeuta (20 H); 
028- Fisioterapeuta (40 H); 029- Fonoaudiólogo; 034-Médico Clinico Geral(20 H); 035-Médico Clinico Geral(40 H); 
036-Médico Veterinário; 040-Odontólogo; 044- Psicólogo (20 H); 045- Psicólogo (40 H); 047- Técnico em 
Enfermagem: a)urina tipo I; b)hemograma completo; c)protoparasitológico; d)VDRL; e)Raio X coluna cervical 
torácica e lombar, com laudo de radiologista. 
II- Para os cargos: 001- Agente Administrativo I; 002- Agente Administrativo II; 004- Assistente de Controle 
Administrativo; 006- Assistente Técnico Administrativo; 007- Auxiliar de Consultório Dentário; 017- Educador Social; 

022- Engenheiro Agrônomo(20 H); 023-Engenheiro Agrônomo(40 H); 024-Engenheiro Civil; 025-Fiscal de Obra; 026-
Fiscal Tributário; 046-Técnico em Agropecuária; 048- Técnico em Vigilância Sanitária: a) VDRL; b) Hemograma 
completo. 
III- Para os cargos: 038-Motorista; 041-Operador de Máquina(Pá Carregadeira); 042-Operador de Motoniveladora: 
a)Hemograma completo; b)Gama GT (gama glutamil transferase); c)Glicemia; d)VDRL; e)Eletroencéfalograma – 

EEG; f)Eletrocardiograma – ECG; g)Teste PMK; h)Acuidade visual com laudo de especialista; i)Audiometria tonal; 

http://www.grupoatame.com.br/
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j)Raio X de coluna cervical torácica e lombar, com laudo de radiologista; k)Raio X de tórax PA com laudo de 
radiologista. 
IV- Para os cargos: 009- Auxiliar de Jardineiro; 013-Borracheiro; 014- Carpinteiro; 015- Coletor de Lixo; 018- 
Eletricista de Instalação Elétrica; 019- Eletricista de Veículos Automotores; 030- Gari; 031-Jardineiro; 032-

Lubrificador de Máquinas; 033-Mecânico; 043- Pedreiro: a)VDRL; b)Reação de machado guerreiro; 
c)Protoparasitológico; d)Hemograma completo; e)Audiometria tonal; f)Raio X de coluna cervical torácica e lombar, 
com laudo de radiologista; g)Raio X de tórax PA com laudo de radiologista. 
V- Para o cargo: 050- Vigia: a)VDRL; b)Reação de machado guerreiro; c)Protoparasitológico; d)Hemograma 
completo; e)Gama GT. 
VI- Para os cargos: 037-Merendeira; 039-Nutricionista: a)VDRL; b)Reação de machado guerreiro; 

c)Protoparasitológico; d)Hemograma completo; e)Coprocultura; f)Bacteriológico e secreção nosofaríngea; g)Pesquisa 
de BK no escarro; h)PCR para BAAR; i)Urina tipo I; j)Raio X de coluna cervical torácica e lombar, com laudo de 
radiologista; k)Raio X de tórax PA com laudo de radiologista; l)Raio X do ombro do lado dominante AP e Perfil, com 
laudo de radiologista. 

VII- Para o cargo: 049-Tecnólogo em Radiologia: a)VDRL; b)Reação de machado guerreiro; c)Protoparasitológico; 
d)Hemograma completo; e)Raio X de tórax. 
VIII- Para os cargos: 010-Auxiliar de Serviços Gerais; 051- Zeladora: a)VDRL; b)Reação de machado guerreiro; 

c)Protoparasitológico; d)Hemograma completo; e)Gama GT; f)Raio X de coluna cervical torácica e lombar, com laudo 
de radiologista; g)Raio X de tórax PA com laudo de radiologista. 
18.6.1. Só poderá ser empossado o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo.  
18.6.2. Poderá não tomar posse, os candidatos portadores de deficiência física aprovado, classificado e convocado, 
que for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício do cargo. 
18.7. Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que não se apresentar no prazo 

fixado pelo edital de convocação; não se apresentar para tomar posse no prazo fixado; não comprovar os requisitos 
exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo. 
18.8. Não obstante todas as disposições deste edital sobre a posse do aprovado, os órgãos competentes aplicarão, no 
que couber, as disposições da Lei Orgânica Municipal e do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
CLÁUDIA/MT. 
 

19. DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO (C.E.C.): A C.E.C. ficará instalada na Prefeitura Municipal 
de CLÁUDIA, localizada à Av. Gaspar Dutra, S/Nº, Centro - CEP 78.540-000 - Cláudia/MT. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. O período de validade do concurso público de provas e provas e títulos será de 2 (dois) anos, a contar da data 
da publicação da homologação do seu resultado, prorrogável, 1 (uma) vez, por igual período, a critério da autoridade 
competente. 

20.2. Durante a vigência do concurso, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou necessidade da 
Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos aprovados, obedecida rigorosamente à ordem de classificação 
e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei. 
20.3. A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de qualquer um de 
seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis de aproveitamento, e em 
nada afetará o normal andamento dos demais atos. 
20.4. O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a validade do 

concurso, em especial o endereço residencial. 
20.5. Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso, valendo para esse 

fim, a publicação no Diário Oficial do Estado, ou em outros órgãos da imprensa. 
20.6. A aprovação no Concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização 
desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da 
administração da Prefeitura Municipal. 

20.7. A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a 
prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela 
decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais. 
20.8. Não será efetivada a posse do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com sentença 
transitada em julgado, ou demitido do serviço público desse município, observado o prazo de prescrição. 
20.9. A Prefeitura Municipal, através da Comissão Examinadora de Concurso, fará divulgar, sempre que necessário, 
editais complementares e/ou avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato acompanhar tais publicações. 
20.10. Não haverá Segunda Chamada para as provas, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar 
sua ausência. 
20.11. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do Concurso Público, que se acham estabelecidas neste Edital. 

20.12. Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão de provas. 
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20.13. Não será permitida a entrada nos locais de aplicação das provas, de candidato que não estiver em condições 
para realização das mesmas tais como: Candidato alcoolizado, com trajes inadequados e outros fatores que possam 
vir a perturbar o perfeito andamento das provas. 
20.14. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao Concurso nas 

dependências do local onde forem aplicadas as provas, salvo com a devida autorização da Comissão Examinadora do 
Concurso. 
20.15. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: ANEXO I - CONTENDO O QUADRO DE CARGOS COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS; ANEXO II – CONTENDO O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO A SER APLICADO NAS 
PROVAS DE QUE TRATA O ITEM 10 DO PRESENTE EDITAL E A REGULAMENTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS; ANEXO 
III – CONTENDO O MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA FÍSICA); ANEXO IV – CONTENDO O MODELO DO REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE 
TÍTULOS PARA OS CARGOS; ANEXO V – CONTENDO A DESCRIÇÃO DOS CARGOS. 
20.16. QUAISQUER INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO PÚBLICO PODERÃO SER OBTIDAS DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, SITO A AV. GASPAR DUTRA, S/Nº, 

CENTRO - CLÁUDIA-MT  E POR MEIO DO TELEFONE: 0XX(66) 3546-1250. 
20.17. Por meio do site www.grupoatame.com.br e www.claudia.mt.gov.br o candidato poderá obter a íntegra do 
edital completo e demais editais complementares, consultar os locais de realização das provas escritas e práticas, 

entre outras informações necessárias ao conhecimento do andamento do concurso.   
20.18. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora de Concurso. 
 
 
 
 

 
VILMAR GIACHINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
GEORDANO MATTEI 

 PRESIDENTE COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO 

 

 

 

 

 
 

http://www.grupoatame.com.br/
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ANEXO I - QUADRO DE CARGOS 
 

 

 
 

Cód. 
Cargo 

 

Cargo (Categoria) 
 

Escolaridade / Requisitos Exigidos 
 

N.º 
De Vagas 

N.º De Vagas 
Portadores 

Necessidades 
Especiais 

Nº De Vagas 
Classificat. 
Realização 

Prova Prática 

Carga 
Hor. 

Semanal 

Venc. 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Local de 
Trabalho 

001 
Agente Administrativo I  

Nível Ensino Fundamental Completo + Conhecimentos 
Específicos de Informática 6 1 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

002 
Agente Administrativo II  

Nível Ensino Médio Completo + Conhecimentos 
Específicos de Informática 7 1 - 40H 510,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

003 Agente Administrativo III  
 

Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, ou 
Administração ou Economia + Registro no Respectivo 
Conselho + Conhecimentos Específicos de Informática 

1 
 

0 
 

- 
 

40H 
 

1.300,00 
 

100,00 
 

Município de 
Cláudia 

004 
Assistente de Controle 
Administrativo  

Nível Ensino Médio Completo + Conhecimentos 
Específicos de Informática 3 0 - 40H 580,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

005 
Assistente Social  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho 2 0 - 40H 1.680,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

006 
Assistente Técnico 
Administrativo  

Nível Ensino Médio Completo + Conhecimentos 
Específicos de Informática 5 1 - 40H 1.200,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

007 
Auxiliar de Consultório 
Dentário Nível Ensino Médio Incompleto 1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

008 Auxiliar de Enfermagem  
 

Nível Ensino Fundamental Completo + Curso 
Específico de Auxiliar de Enfermagem + Registro no 
Respectivo Conselho COREN 

5 
 

1 
 

- 
 

40H 
 

580,00 
 

40,00 
 

Município de 
Cláudia 

009 
Auxiliar de Jardineiro Alfabetizado 4 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

010 
Auxiliar de Serviços 
Gerais Alfabetizado 5 1 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

011 
Biólogo  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRB 1 0 - 40 H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

012 
Bioquímico  

Nível Superior Completo (Bioquímico) + Registro no 
Respectivo Conselho 2 0 - 20 H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

013 
Borracheiro Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

014 
Carpinteiro Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

015 Coletor de Lixo 
 

 
Alfabetizado 
 

4 
 

0 
 

- 
 

40H 
 

510,00 
 

40,00 
 

 
Município de 

Cláudia 
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Cód. 
Cargo 

 

Cargo (Categoria) 
 

Escolaridade / Requisitos Exigidos 
 

N.º 
De Vagas 

N.º De Vagas 
Portadores 

Necessidades 
Especiais 

Nº De Vagas 
Classificat. 
Realização 

Prova Prática 

Carga 
Horária 

Semanal 

Venc. 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Local de 
Trabalho 

016 
Educador Físico  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CREF 1 0 - 40H 1.600,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

017 
Educador Social  Nível Ensino Médio Completo 6 1 - 40H 510,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

018 
 
Eletricista de Instalação 
Elétrica Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

019 Eletricista de Veículos 
Automotores Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

020 
Enfermeiro (20 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho COREN 2 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

021 
Enfermeiro (40 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho COREN 2 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

022 
Engenheiro Agrônomo  
(20 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CREA 1 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

023 
Engenheiro Agrônomo  
(40 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CREA 1 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

 

024 Engenheiro Civil  
Nível Superior Completo  + Registro no Respectivo 
Conselho CREA 1 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

025 
Fiscal de Obra  Nível Ensino Médio Completo 1 0 - 40H 510,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

026 
Fiscal Tributário  

Nível Ensino Médio Completo + Conhecimentos 
Específicos  2 0 - 40H 510,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

027 
Fisioterapeuta (20 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CREFITO 2 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

028 
Fisioterapeuta (40 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CREFITO 1 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

029 
Fonoaudiólogo  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRFa 1 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

030 
Gari Alfabetizado 10 1 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

031 
Jardineiro Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 680,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

032 
Lubrificador de Máquinas 

 
Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses  1 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

033 
Mecânico  Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40h 750,00 40,00 

Município de 
Cláudia 
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Cód. 
Cargo 

 

Cargo (Categoria) 
 

Escolaridade / Requisitos Exigidos 
 

N.º 
De Vagas 

N.º De Vagas 
Portadores 

Necessidades 
Especiais 

Nº De Vagas 
Classificat. 
Realização 

Prova Prática 

Carga 
Horária 

Semanal 

Venc. 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Local de 
Trabalho 

034 
Médico Clinico Geral 

(20 H) 
Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRM 2 0 - 20H 4.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

035 
Médico Clinico Geral 

(40 H) 
Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRM 5 1 - 40H 8.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

036 
Médico Veterinário  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRMV 1 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

037 
Merendeira Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 2 0 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

038 
Motorista  

Alfabetizado + Habilitação CNH Categoria "D" + Prova 
Prática 5 1 30 40H 650,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

039 
Nutricionista  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRN 1 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

040 
Odontólogo  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRO 4 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

041 Operador de Máquina  
(Pá Carregadeira) 

Alfabetizado + Habilitação CNH Categoria "C" ou 
superior + Experiência mínima de 6 (seis) meses 
+ Prova Prática 2 0 15 40H 680,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

042 Operador de  
Motoniveladora 

Alfabetizado + Habilitação CNH Categoria "C" ou 
superior + Experiência mínima de 6 (seis) meses 
+ Prova Prática 2 0 15 40H 750,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

043 
Pedreiro Alfabetizado + Experiência mínima de 6 (seis) meses 1 0 - 40H 580,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

044 
Psicólogo (20 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRP 1 0 - 20H 1.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

045 
Psicólogo (40 H) 

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho CRP 2 0 - 40H 2.000,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

046 
Técnico em Agropecuária  

Nível Ensino Médio Completo + Certificado de Curso 
Técnico na Área  1 0 - 40H 800,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

047 
Técnico em Enfermagem 

Nível Ensino Médio Completo + Certificado de Curso 
Técnico na Área + Registro Resp. Conselho - COREN 3 0 - 40H 800,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

048 
Técnico em Vigilância 
Sanitária  

Nível Ensino Médio Completo + Certificado de Curso 
Técnico na Área 1 0 - 40H 800,00 60,00 

Município de 
Cláudia 

049 
Tecnólogo em Radiologia  

Nível Superior Completo + Registro no Respectivo 
Conselho 1 0 - 20H 840,00 100,00 

Município de 
Cláudia 

050 
Vigia Alfabetizado 10 1 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 

051 
Zeladora Alfabetizado 10 1 - 40H 510,00 40,00 

Município de 
Cláudia 
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ANEXO II  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS  
 
 

 NÍVEL: ALFABETIZADO 

CARGOS: 009- Auxiliar de Jardineiro; 010-Auxiliar de Serviços Gerais; 013-Borracheiro; 014- Carpinteiro; 015- Coletor de Lixo; 018- 
Eletricista de Instalação Elétrica; 019- Eletricista de Veículos Automotores; 030- Gari; 031-Jardineiro; 032-Lubrificador de Máquinas; 033-
Mecânico; 037-Merendeira; 038-Motorista; 041-Operador de Máquina(Pá Carregadeira); 042-Operador de Motoniveladora; 043- Pedreiro; 
050- Vigia; 051- Zeladora: LÍNGUA PORTUGUESA: Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e 
comuns; plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Entendimento de textos; Interpretação de figuras. MATEMÁTICA: Operações aritméticas e 
problemas envolvendo: adição, subtração, multiplicação e divisão; Conjuntos; Unidade, dezena, centena, dobro, triplo; medida de tempo e 
comprimento; medida de quantidade; litro. CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de 
Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os Tipos Climáticos; História e Geografia do Estado de Mato Grosso; Aspectos Históricos, 
Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de CLÁUDIA/MT. 
 
 
PROVAS PRÁTICAS:  
 
CARGO: 038-Motorista: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, devendo o mesmo realizar manobras; 
procedimentos práticos de funcionamento do veículo; demonstrar a funcionalidade dos equipamentos internos do veículo. Também serão avaliadas 
durante a aplicação da prova as Regras gerais de circulação e conduta e cuidados com Pedestre. Observação: Veículos a serem utilizados 
compatíveis com a CNH solicitada para cada cargo. ESTE 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 REALIZAR A PROVA PRÁTICA, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO. 
 
 
CARGOS: 041-Operador de Máquina(Pá Carregadeira); 042-Operador de Motoniveladora: 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. ESTES CARGOS 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 
REALIZAR A PROVA PRÁTICA, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO. 
 
 

 NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGOS: 001- Agente Administrativo I; 008- Auxiliar de Enfermagem: LÍNGUA PORTUGUESA: Noção e compreensão de texto verbal e/ou 
não verbal; Denotação e conotação; Tipos de textos; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da 
oração; modo e tempo verbal; Morfologia: Processo de formação de palavras; Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica. MATEMÁTICA: 
Conjunto dos Números Naturais (N); Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão e Potenciação com n.º Naturais; Expressões Numéricas nos 
Conjuntos Naturais, Inteiros e Racionais; Sistema de Numeração Decimal; Medidas de Comprimento, Volume, Superfície e Massa; Regra de Três; 
Porcentagem e juros simples; Equações do 1

o
 grau; Equações do 2

o
 grau; Funções do 1

o
 e 2

o
 graus; Problemas e Sistemas do 2

o
 grau.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões 
Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período Getulista: A Revolução de 1930, O Governo 
Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalhismo, O Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura 
Militar: Instalação do Regime Militar, os Governos Militares, O Milagre Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de 
Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo de Collor (1990-1992) o Governo 
de Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, 
Políticos e Sociais do Município de CLÁUDIA/MT. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
 
CARGO: 001- Agente Administrativo I: Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais 
(Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar 
apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta;  Impressão; Planilhas eletrônicas: 
Elaboração de  fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em  planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; 
Impressão;  Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; 
Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de 
armazenamento e transporte de dados. 
 
 
CARGO: 008- Auxiliar de Enfermagem: Ética e postura profissional; Técnicas e cuidados de enfermagem; Atuação do auxiliar na central de 
esterilização; Tipos e técnica de curativos; Cuidados de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem ao recém – 
nascido, idoso, cardiopata, diabéticos, hipertensos e pacientes em estado grave; Cálculo de medicação; Gotejamento de soro; Auxiliar de 
enfermagem no controle de infecção hospitalar; Biossegurança e noções de isolamento; Atuação do auxiliar de enfermagem na sala de vacina.  
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 NÍVEL: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

CARGO: 007- Auxiliar de Consultório Dentário: LÍNGUA PORTUGUESA: Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Denotação e 
conotação; Tipos de textos; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da oração; modo e tempo 
verbal; Morfologia: Processo de formação de palavras; Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica. MATEMÁTICA: Conjunto dos Números Naturais 
(N); Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão e Potenciação com n.º Naturais; Expressões Numéricas nos Conjuntos Naturais, Inteiros e 
Racionais; Sistema de Numeração Decimal; Medidas de Comprimento, Volume, Superfície e Massa; Regra de Três; Porcentagem e juros simples; 
Equações do 1

o
 grau; Equações do 2

o
 grau; Funções do 1

o
 e 2

o
 graus; Problemas e Sistemas do 2

o
 grau.  CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os Complexos 
Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período Getulista: A Revolução de 1930, O Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, 
Nacionalismo e Trabalhismo, O Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, os 
Governos Militares, O Milagre Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: O 
Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo de Collor (1990-1992) o Governo de Itamar Franco (1992-1994), o governo 
de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de 
CLÁUDIA/MT. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnicas auxiliares de odontologia; Materiais, equipamentos e instrumental: técnicas de 
trabalho – posições e passos, materiais dentários, forradores e restauradores e conservação e manutenção de equipamentos e instrumental; 
Técnica de enfermagem: esterilização e desinfecção, problemas básicos de saúde da população, noções sobre: saúde e meio ambiente, vigilância 
epidemiológica e sanitária; Educação em saúde. O que é educar/educação; Relação profissional/usuário e serviço/comunidade. Comunicação em 
saúde; Trabalho em equipe; Cárie dentária: etiologia da cárie, noções de tratamento da cárie dentária, flúor cariostáticos e selantes. 
 
 
 
 

 NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGOS: 002- Agente Administrativo II; 004- Assistente de Controle Administrativo; 006- Assistente Técnico Administrativo; 017- 
Educador Social; 025-Fiscal de Obra; 026-Fiscal Tributário; 046- Técnico em Agropecuária; 047- Técnico em Enfermagem; 048- Técnico 
em Vigilância Sanitária: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal e/ou não verbal, literário e/ou não literário; Tipos de textos; 
Coesão e coerência; Sintaxe: frase, oração, período (termos das orações), concordância verbal e nominal; Morfologia: classes de palavras; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Introdução à literatura (conceito e linguagem literária: figuras de linguagem). MATEMÁTICA: Medidas 
de Comprimento, Volume, Superfície e Massa; Regra de Três; Porcentagem e juros simples; Equações do 1

o
 grau; Equações do 2

o
 grau; Funções 

do 1
o
 e 2

o
 graus; Problemas e Sistemas do 2

o
 grau. Cálculo Numérico; Funções; Função Polinominal do 1

o
 e 2

o
 Graus; Funções Modular; Funções 

Exponencial (logaritmos); Progressões Aritmética e Geométrica; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Teoria das Probabilidades; Equações 
Polinomiais; Porcentagem; Trigonometria no Triângulo Retângulo; Relações de Triângulos Quaisquer; Área das figuras Geométricas Planas. 
CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; Globalização; 
Blocos Econômicos; A Crise na América Latina; Problemas Ambientais; A Crise no Oriente Médio; Agricultura Mundial; Industrialização. História Do 
Brasil: As Navegações Portuguesas: O Comércio, A Atividade Econômica Principal da Europa dos Séculos XV e XVI; Brasil Colônia: A Viagem de 
Cabral, O Contato dos Portugueses com os Índios, a exploração do Pau-Brasil, a Ocupação Portuguesa através das Bandeiras e Bandeirantes, Os 
Bandeirantes e a Ocupação de Mato Grosso, A Economia Açucareira, Mineradora e a Sociedade Colonial, As Lutas pela Emancipação Política e a 
Afirmação da Independência; O Primeiro Reinado: D. Pedro I e a Primeira Constituição do Brasil; O Segundo Reinado: A Maioridade de D. Pedro II, 
A Economia Cafeeira, o Crescimento Econômico do Brasil, a Abolição da Escravidão e a Proclamação da República; República Velha: A República 
dos Fazendeiros; A Política  do Café-com-Leite,  A Recessão Econômica  e as Lutas Populares, A Revolução de 1930; A Era de Vargas: O 
Governo Constitucional, O Estado Novo, O Crescimento Industrial e o Trabalhismo, As Políticas Populistas de Getúlio Vargas, Juscelino 
Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; Governos Militares: Direitos Políticos Censurados e Anulados, Milagre Econômico, Inflação alta, 
Aumento da Dívida Externa, A Ocupação do Interior de Mato Grosso por Empresas Colonizadoras; -  Nova República: A Nova Constituição, Taxas 
de Inflação Elevadas, Vários Planos Econômicos : Plano Cruzado, Plano Verão e Plano Real, A Corrupção,  A Estabilidade da Economia, A Divisão 
de Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso nas Décadas 80 e 90; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do 
Município de CLÁUDIA/MT. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
CARGOS: 002- Agente Administrativo II; 004- Assistente de Controle Administrativo; 006- Assistente Técnico Administrativo: 
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do 
Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); 
Editor de texto; Utilização de Mala Direta;  Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de  fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em  
planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão;  Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e 
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; 
Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados. 
 
 
CARGO: 026-Fiscal Tributário: Constituição Federal de 1988: Título VI: da tributação e do orçamento (art. 145 a 169). Código Tributário Nacional: 
Título II: competência tributária (arts. 6º a 15); Título III: impostos (arts. 16 a 47); Título IV: taxas (arts. 77 a 80); Título V: contribuição de melhoria 
(arts. 81 e 82); Título VI: distribuições de receitas tributárias (arts. 83 a 95). Lei Orgânica Municipal e suas emendas: na íntegra. Código Tributário 
Municipal e suas alterações: na íntegra. Elenco tributário municipal: suas composições. Imposto sobre Propriedade Predial Urbana e Rural: 
conceito, incidência, fato gerador, base de cálculo e alíquotas, inscrições e lançamentos, não incidência, isenções e imunidade. Imposto sobre 
serviços de qualquer natureza: conceito, incidência, fator gerador, base de cálculo e alíquotas, inscrição e lançamentos; controle fiscal, não 
incidência, isenções e imunidade. 
 
 
CARGO: 046- Técnico em Agropecuária: Aspectos gerais das grandes culturas: noções de culturas permanentes e temporais; hortifruticultura e 
fruticultura: aspectos gerais (importância econômica, produção e comercialização); noções de solos: constituição, perfil, fases do solo, 
amostragem, calagem, adubação, fontes de matéria orgânica, importância de matéria orgânica no solo; práticas conservacionistas e manejo do 
solo, equipamentos utilizados para marcação de curva de nível, determinação da declividade, classes de utilização do solo; preparo do solo: tipos 
de preparo (convencional, reduzido, mínimo e plantio direto, manejo de arados, grades, escarificadores, enxadas rotativas e sub-soladores; 
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esquema de preparo do solo; irrigação e drenagem: noções de sistemas de irrigação e drenagem, capacidade de campo, ponto de murchamento, 
água disponível no solo, cuidados na operação dos sistemas de irrigação; plantio, plantadeira, cuidados, profundidade de semeadura e plantio 
(fatores que afetam); conhecimento e função das principais ferramentas utilizadas na agricultura;  multiplicação sexuada das plantas: aspectos 
gerais das sementes, como: vigor, germinação, valor cultural, sanidade, etc.; multiplicação assexuada das plantas: estruturas especializadas, 
enxertia, estaquia e alporquia; noções de viveiro e sementeiras; tratos fitossanitários: cuidados básicos com o manuseio de defensivos, noções de 
aplicação de defensivos agrícolas, equipamentos utilizados e regulagens; reconhecimento das principais doenças e pragas que afetam as culturas, 
conhecimentos básicos; alimentação animal: conservação de forragens (fenação e ensilagem), manejo de pastos e capineiras; manejo animal: 
cuidado com as crias, descorna, vacinação, castração, controles zootécnicos, marcação, sanidade animal: principais doenças que afetam os 
grandes e pequenos animais; elaboração e execução de projetos agropecuários. 
 
 
CARGO: 047- Técnico em Enfermagem: Introdução à Enfermagem; Ética Profissional; Conceito de saúde e doença; Assistência de Enfermagem 
- conceito e objetivo; Equipe de Enfermagem; Fundamentos 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; 
Prevenção de acidentes mecânicos, físicos e químicos; Segurança do paciente acamado: movimentação, tipos e objetivos; transporte, precauções 
e conforto; Pesagem e mensuração; Verificação de temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; Exames físicos e laboratoriais; Atendimento 
das necessidades de higiene corporal; 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; 
Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem, transfusão sanguínea e balanço hídrico; Identificação das variáveis; e ações de 
Enfermagem, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula e ligamentos); Distúrbios ortopédicos principais: 
Contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão ou estiramento muscular. 
 
 
 
 

 NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS: 003- Agente Administrativo III; 005- Assistente Social; 011-Biólogo; 012- Bioquímico; 016- Educador Físico; 020- Enfermeiro(20 
H); 021- Enfermeiro(40 H); 022- Engenheiro Agrônomo(20 H); 023-Engenheiro Agrônomo(40 H); 024-Engenheiro Civil; 027-Fisioterapeuta 
(20 H); 028- Fisioterapeuta (40 H); 029- Fonoaudiólogo; 034-Médico Clinico Geral(20 H); 035-Médico Clinico Geral(40 H); 036-Médico 
Veterinário; 039-Nutricionista; 040-Odontólogo; 044- Psicólogo (20 H); 045- Psicólogo (40 H); 049- Tecnólogo em Radiologia:  LÍNGUA 
PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal /ou não verbal,  literário e/ou não literário; Gêneros e tipos de textos; Linguagem conotativa e 
denotativa; Variações linguísticas e níveis de linguagem; Pontuação; Acentuação Gráfica; Sintaxe: frases, orações, períodos (termos das orações, 
concordância verbal e nominal); Coesão e Coerência; Morfologia: classe de palavras; Ortografia; Noções de literatura: conceito e linguagem 
literária – figuras de linguagem. CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato 
Grosso e do Município; Globalização; Blocos Econômicos; A Crise na América Latina; Problemas Ambientais; A Crise no Oriente Médio; Agricultura 
Mundial; Industrialização. História Do Brasil: As Navegações Portuguesas: O Comércio, A Atividade Econômica Principal da Europa dos Séculos 
XV e XVI; Brasil Colônia: A Viagem de Cabral, O Contato dos Portugueses com os Índios, a exploração do Pau-Brasil, a Ocupação Portuguesa 
através das Bandeiras e Bandeirantes, Os Bandeirantes e a Ocupação de Mato Grosso, A Economia Açucareira, Mineradora e a Sociedade 
Colonial, As Lutas pela Emancipação Política e a Afirmação da Independência; O Primeiro Reinado: D. Pedro I e a Primeira Constituição do Brasil; 
O Segundo Reinado: A Maioridade de D. Pedro II, A Economia Cafeeira, o Crescimento Econômico do Brasil, a Abolição da Escravidão e a 
Proclamação da República; República Velha: A República dos Fazendeiros, A Política do Café-com-Leite,  A Recessão Econômica  e as Lutas 
Populares, A Revolução de 1930; A Era de Vargas: O Governo Constitucional, O Estado Novo, O Crescimento Industrial e o Trabalhismo, As 
Políticas Populistas de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; Governos Militares: Direitos Políticos Censurados e 
Anulados, Milagre Econômico, Inflação alta, Aumento da Dívida Externa, A Ocupação do Interior de Mato Grosso por Empresas Colonizadoras; -  
Nova República: A Nova Constituição, Taxas de Inflação Elevadas, Vários Planos Econômicos : Plano Cruzado, Plano Verão e Plano Real, A 
Corrupção, A Estabilidade da Economia, A Divisão de Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso nas Décadas 80, 90; Aspectos Históricos, 
Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de CLÁUDIA/MT.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
CARGO: 003- Agente Administrativo III: Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais 
(Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar 
apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta;  Impressão; Planilhas eletrônicas: 
Elaboração de  fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em  planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; 
Impressão;  Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; 
Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de 
armazenamento e transporte de dados. 
 
 
 
CARGO: 005- Assistente Social: Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS Lei nº. 8742/93; Código de ética: princípios e pressupostos; ética 
profissional; fundamentos éticos - políticos da profissão; Pesquisa e Planejamento: O Processo de investigação no Serviço social; Planejamento 
Social: Reordenação das relações de trabalho; Políticas Sociais Públicas e Cidadania: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social, Previdência) - 
Conceito, pressupostos, princípios; interface com outras políticas sociais; Prática social, profissional: dimensão política da ação profissional; 
relação teoria - prática - práxis - relação sujeito/objeto - Instrumentalidade do serviço social; prática profissional nos mais diferentes campos de 
atuação: saúde pública, terceira idade, criança e adolescente e mulher; Pressupostos teórico-metodológicos que serviram de suporte para a 
profissão da gênese à contemporaneidade; Lei n.º 8080/90 - SUS; Lei n.º 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Revista do 
serviço social e sociedade n.º 62, 63,64 e 65.  
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CARGO: 011-Biólogo: Eritrogênese; Leucogênese; Imunohematologia; Métodos diagnósticos utilizados para detecção de antígenos anticorpos; 
Métodos diagnósticos utilizados para detecção da função imune celular; Mecanismos protetores envolvidos na resposta imune a agentes 
infecciosos; Reações de hipersensibilidade; Métodos laboratoriais para identificação de: protozoários intestinais, helmintos intestinais, parasitas do 
sangue e dos tecidos; Características morfológicas para identificação de larvas; Introdução a coleta de material; Metabolismo glicídico; 
Metabolismo lípidico; Metabolismo protéico; Urina – Mecanismo de formação; Hemostasia; Enzimologia Clínica; Diagnóstico laboratorial; Das 
doenças infecciosas bacterianas; Métodos bacteriológicos de rotina no laboratório de análises clínicas; Identificação laboratorial das principais 
bactérias e importância na clínica médica; Diagnóstico laboratorial de dermatomicoses, saprofitárias e dermatofitoses; Diagnóstico laboratorial das 
micoses sistêmicas e oportunistas; Sorologia das micoses pulmonares; Noções gerais de citologia; Citologia dos líquidos cavitários; Citologia do 
líquido cel rraquiano (LOR); Líquido Seminal ; Citologia Hormonal pela Colpocitologia (Citologia Esfoliativa); Citologia Oncótica pela Colpocitologia 
(Citologia Esfoliativa); Citologia das secreções e excreções. O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos.  Fundamentação Jurídica e 
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS. 
 
 
CARGO: 012- Bioquímico: Hematologia: conhecimentos gerais coagulação; definição e interpretação hemograma; tipos células sangüíneas; 
leitura lâminas; alterações hematológicas (leucemias, anemias); anticoagulantes e corantes. -Bioquímica Clínica: conhecimento geral; leitura do 
exame; alterações metabólicas; interferência medicamentosa nos resultados; anticoagulantes; gasometria arterial. -Urinálise: conhecimento geral; 
análise sedimento; interferência medicamentosa nos resultados; interpretação do exame; conservação da urina antes análise. -Microbiologia: 
conhecimento geral; tipos bactérias quanto morfologia; corantes utilizados em bactérioscopia; meios cultura; identificação e cultura dos patógenos , 
rotinas liquor. -Imunologia: Tiragem sangüínea ABO RH; reumatograma; tipo amostra, soro ou plasma para exame; PCR, ASLO, Fator reumatóide, 
VDRL; vírus HIV, reações cruzadas. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Lei 8080/90 e Lei 8142/90. Gerenciamento e organização de farmácia; almoxarifado; avaliação da área física e condições 
adequadas de armazenamento; controle de estoque de materiais e medicamentos; padronização de itens de consumo; sistema único de saúde; 
vigilância sanitária e epidemiológica; assistência farmacêutica; política de medicamentos; farmacologia básica e clínica; legislação farmacêutica e 
ética profissional. 
 
 
CARGO: 016- Educador Físico: Anatomia: grupos musculares, nervos, ossos, tendões e articulações; Atletismo: corridas, saltos, arremessos e 
lançamentos; Regras oficiais de voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, futebol de campo, atletismo e natação; LDB e o ensino da 
educação física; Princípios científicos do treinamento; Recreação e jogos; Treinamento desportivo e vias de produção de energia; Efeitos 
fisiológicos do treinamento físico; Equilíbrio térmico (prevenção da internação nos desportos); VO2 máximo; Limiar anaeróbico; ATP – CP.  
 
 
CARGOS: 020- Enfermeiro(20 H);  021- Enfermeiro(40 H): Ética e legislação profissional: Princípios, códigos, lei e direito que regulamentam o 
exercício profissional do enfermeiro; Planejamento, administração e avaliação da assistência de enfermagem; Atuação do enfermeiro no centro 
cirúrgico e central de esterilização; Atuação de enfermeiro frente a distúrbios hidroelétricos, a doenças do aparelho digestivo e gastrointestinais, 
respiratório, cardiovasculares e hematológicas; Atuação de enfermagem frente a pacientes com patologias de funções metabólicas, urinárias e 
renal, sistema reprodutor, neurosensorial; Atuação do enfermeiro em sala de parto; Atuação do enfermeiro ao recém – nascido; Papel do 
enfermeiro em situações de urgências e emergências; Atuação do enfermeiro em UTI adulto, neonatal e pediátrica; Atuação de enfermagem nas 
doenças infecto – contagiosas; Gerenciamento em saúde; Processo de trabalho em enfermagem; Enfermagem no Programa da Saúde da Família 
(PSF); Atuação do enfermeiro na prevenção, controle de infecção hospitalar e como membro da CCIH (Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar).  
 
  
CARGOS: 022- Engenheiro Agrônomo(20 H);  023-Engenheiro Agrônomo(40 H): Fatores edafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de 
água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos 
essenciais e sua disponibilidade, adubação e fertilizantes, correção do solo e corretivos). Tratos culturais (principais práticas culturais e 
particularidades de lavouras de importância econômica). Calendário agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos 
culturais, e da colheita das principais culturas nas diversas regiões do Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). 
Principais pragas e doenças e métodos de controle; Pecuária - Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da 
Bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade 
(controle e prevenção das principais doenças e parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de 
maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute); Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: 
teoria da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no 
equilíbrio, relações entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da renda da 
terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, 
tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização; 
Abordagens sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese 
do solo; processos e fatores de formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para 
fins de classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. 
 
 
CARGO: 024-Engenheiro Civil: Topografia: tipos de levantamentos; processos de levantamento; levantamentos planialtiméticos ; interpretação de 
plantas; curvas de nível. Hidráulica:  mecânica dos fluídos; obras hidráulicas; hidráulicas fluvial; portos e hidrovias; escoamentos em canais 
abertos; energia específica; profundidade crítica; ressalto hidráulico; remanso; escoamentos em condutos; manning strickler; bombas hidráulicas; 
hidrometria; medidores parshall. Hidrologia aplicada: ciclo hidrológico; balanço hidrológico; formação e tipos de precipitações; medidas das 
precipitações; processamento de dados pluviométricos; métodos de estudo; hidrograma unitário; método de SNYDER; vazões de enchentes; 
águas subterrâneas; tipos de escoamento; evaporação e transpiração. Fotogrametria: fotointerpretação; interpretação de fotos aéreas; processos 
de definição; tipos de levantamentos; campos de aplicação. Geodésia e astronomia de campo -GPS: astronomia de posição; sistemas de 
coordenadas; sistemas de posição; conhecimentos sobre equipamentos. Transportes: economia de transporte. Rodovias: classificação de 
rodovias; sistema viário nacional. Ferrovias: edificações ferroviárias; NB-428/76 a 497/75 - NB-576/77; via permanente; leito, lastro e dormentes; 
material rodante; elementos de projeto. Pavimentação: tipos de pavimentos; elementos de projeto; classificação dos pavimentos. Mecânica dos 
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solos: NB-12; caracterização física; tipos de solos; tipos de classificações; Califórnia Bearing Ratio-CBR/ISC; ASHO; fundações NB-51SPT. 
Terraplenagem: equipamentos de terraplenagem; energia de compactação; ordenadas de BRUCKNER; métodos de determinação de volumes; 
cálculo de secções de corte e aterro. Materiais de construção: especificações brasileiras; cimento EB-1/77, EB-2/74, EB-208/74; madeira; materiais 
litóides; calcáreo e derivados; materiais derivados de hidrocarbonetos; materiais metálicos; materiais cerâmicos; materiais plásticos; materiais 
vítreos NB-226/75; materiais prefabricados EB-6, EB-116/75, NB-52; materiais compostos. Estabilidade das estruturas: NB-5; teorias das 
estruturas; análise matricial de estruturas. Sistemas estruturais: estruturas metálicas NB-14/NB-117; estruturas de madeira NB-11/NB-344/73. 
Construções de edifícios: conforto térmico/acústico; conforto acústico NB-101; instalações hidráulicas NBR-5626/82, NBR-7198/82; instalações 
sanitárias NBR-8160/83, NBR-7229/82; instalações de gás; instalações elétricas prediais NBR-5410/80 e NT-07-R2 Rêde-Cemat/FEV 83; 
instalações telefônicas prediais norma 224-3115-01/02 Telebrás; instalações de prevenção e combate a incêndios NB-24/65 e DEC. 857 - 29/08/82 
MT. Pontes: norma NB-2/NB-6/NB-7; morfologia de pontes; classificação de pontes; elementos de projetos. Concreto armado: cálculo de concreto 
armado; norma NB-1/NB-16/NB-49/NB-50/68. Informática: conhecimentos de Windows; Excel; Autocard; geologia aplicada a engenharia; 
conhecimento básico de materiais litóides. Legislação profissional: Dec.Fed. 23.569/33; Lei 5194/66, 6496/77; código de ética profissional -RES. 
205/71 CONFEA. 
 
 
CARGOS: 027-Fisioterapeuta (20 H);  028- Fisioterapeuta (40 H): Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações, 
indicações de termoterapia; fototerapia; massoterapia; cinesioterapia; hidrocinesioterapia; eletroterapia; avaliação funcional - biomecânica. 
Fisioterapia aplicada em traumatologia: fraturas; luxações; entorses; distensões; lesões ligamentares; artroplastias; ligamentoplastias patológicas. 
Fisioterapia em Reumatologia: bursites; tenossinovites; tendinites; osteoporose; artrose; artrites em geral; febre reumática; algias vertebrais; 
DORTs (LER). Fisioterapia em ortopedia: luxação congênita de quadril; pé tortocongênito; deformidades da coluna vertebral; deformidades 
adquiridas nos pés e joelhos; doenças de Osgood-Schlater. Fisioterapia em neurologia: acidente vascular cerebral; lesões medulares; paralisia 
facial periférica; miopatias; neuropatias. Fisioterapia em pediatria: crescimento e desenvolvimento; retardo psico-motor; paralisia cerebral 
tocotraumatismos; reflexos e reações; mielomeningoceles. Fisioterapia em pneumologia: patologias do sistema pulmonar; mecânica toráco-
pulmonar; métodos e técnicas utilizadas pela fisioterapia respiratória; indicações e contra-indicações. Orteses e próteses: amputações; 
mástectomias. Doenças como: hanseníase; sífilis; herpeszooster. Fisioterapia em queimados: tipos de queimaduras; enxertos de pele; 
complicações; cuidados gerais.  
 
 
CARGO: 029- Fonoaudiólogo: Desenvolvimento normal e Retardo na aquisição da linguagem oral; Fala, audição e função de alimentação; 
Dislalias; Paralisia Cerebral - Terapia Fonoaudiológica; Disfemia; Intervenção fonoaudiológica na surdez infantil; Atrasos no desenvolvimento 
neuropsicomotor, seleção e indicação de aparelhos auditivos. Lesões lábiopalatais. Fonoaudiologia Escolar; Transtornos da aprendizagem da 
linguagem escrita. Fonoaudiologia em atenção primária à saúde. Ética profissional.  
 
 
 
CARGOS: 034-Médico Clinico Geral(20 H); 035-Médico Clinico Geral(40 H): 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, Doenças autoimunes (Lúpus 
Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatóide, 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 
Hipertireoidismo, 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. 
 
 
 
CARGO:  036-Médico Veterinário: Inspeção Sanitária e Tecnológica dos Produtos de Origem Animal: Inspeção “ante-mortem” dos animais de 
açougue; Sistema Linfático: sua importância em inspeção de carnes; Principais doenças infecciosas transmissíveis ao homem; Principais doenças 
parasitárias transmissíveis ao homem; Toxi-infecções alimentares; Beneficiamento do leite de consumo; Controle Químico e Microbiológico de leite 
e produtos lácticos;   Aspectos higiênicos e sanitários do pescado. Patologia animal: Etiologia, Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação 
relativos às doenças: Febre Aftosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suína, Carências vitamínico-minerais, Principais ectoparatisoses de 
bovinos, bubalinos e suínos,Principais doenças de aves e eqüídeos. Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite Raças;  Distribuição geográfica 
no Brasil; Importância econômica;  Melhoramento do meio;  Produção de carne; Produção de leite. Nutrição animal e Agrostológica:  Valor dos 
alimentos; Hidratos de carbono, gorduras e proteínas;  Macro e micro elementos minerais; Vitaminas;  Concentrados e volumosos; Formação e 
manejo de pastagem; Forrageiras (gramíneas e leguminosas);  Ensilagem e fenação Fisiopatologia da Reprodução e Inseminação Artificial:   
Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor; Gestação, parto e lactação; Métodos de diagnóstico de gestação;  Fatores que contribuem para alta 
taxa de fertilidade; Importância econômica da Inseminação Artificial; Doenças e distúrbios do aparelho genital do macho e fêmea. 
 
 
 
CARGO: 039-Nutricionista: Princípios de nutrição: nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo e fontes 
alimentares. Controle de peso. Erros inatos do metabolismo. Nutrição materno-infantil: alimentação da gestante (adolescente e adulta); 
alimentação da nutriz; Lactação, Leite humano e considerações nutricionais; Alimentação do lactente (aleitamento natural, artificial e misto). 
Alimentação da criança no primeiro ano de vida, pré-escolar. Técnica diabética: conceitos, objetivos, relevância. Alimentos: conceito, classificação 
e composição química. Caracteres organolépticos: seleção, conservação e custo; pré-preparo e preparo dos alimentos: operações preliminares de 
divisão, operações para união, perdas e fator de correção, métodos e técnicas de cocção. Planejamento de cardápios e requisição de gêneros 
alimentícios. Administração de serviços de nutrição: estrutura administrativa de serviços: características, objetivos, planejamento, organização, 
comando, controle, avaliação; unidades do serviço de nutrição: funcionamento e controle; material e equipamento; administração de pessoal; 
orçamento e custos. Nutrição e saúde pública: diagnóstico do estado nutricional de populações; nutrição e infecções; epidemiologia da desnutrição. 
Nutrição Normal, Dietoterapia, Avaliação Nutricional, Nutrição Enteral e Parenteral, IDR, Nutrição Materno Infantil, Administração de Serviços de 
Alimentação, Imunonutrição, Produção de Lactário, Higiene dos Alimentos, Tecnologia dos Alimentos, Técnica Dietética, Microbiologia, 
Bromatologia e Lei n° 6.583 de 20 de outubro de 1978. 
 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Av. Gaspar Dutra, S/Nº, Centro - Cláudia-MT - CEP 78.540-000 - Fone-XX(66)3546-1250 
 

19 19 

 

 
CARGO: 040-Odontólogo: Endodontia; Radiologia; Periodontia; Cirurgia; Semiologia; Odontologia preventiva; Anestesiologia; Dentística e 
materiais dentários; Biossegurança; Farmacologia e terapêutica medicamentosa; Oclusão e articulação temporomandibular; Anatomia; Patologia; 
Saúde Pública; Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Dispositivos relacionados à Saúde; 
Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde; Programa saúde da Família. 
 
 
 
CARGOS: 044- Psicólogo (20 H); 045- Psicólogo (40 H):PSICOLOGIA GERAL: Reforma Psiquiátrica. Teorias da Personalidade. Teorias do 
Desenvolvimento. Técnicas Psicoterápicas: Psicoterapias de Grupo e Psicoterapia Breve, Psicoterapias de problemas específicos. Psicopatologia 
geral e clínica. Psicossomática. Psicologia Hospitalar. Interdisciplinaridade. Tanatologia. Atendimento níveis: primário, secundário e terciário em 
saúde. Cid X – conceitos de saúde x transtorno mental. Orientação sexual. Tratamento de adictos. Terapia familiar. Testes psicológicos. Testes 
projetivos. Psicodiagnósticos, técnicas e teorias. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: Teorias da aprendizagem; infância e adolescência em situação 
regular e de risco: características biopsicológicas. Teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Antropologia e Educação. A Educação e a 
diversidade de contextos culturais. Conhecimentos teóricos – práticos. Técnicas instrumentais a serem utilizadas; observação participante, 
entrevistas individuais na coleta de dados, aconselhamento e orientação da criança, de adolescente, da família e de membros da comunidade. 
Questionários para pesquisa e conhecimentos da realidade da clientela e da comunidade. Estudo de caso e elaboração de laudos e pareceres. 
Registro e análise de dados e informações. Atendimento grupal: conhecimentos teórico-práticos sobre a organização e o funcionamento dos 
grupos humanos. Técnicas e Instrumentos de Avaliação. Psicomotricidade. ASPECTOS PSICO–SOCIAIS DA CRIANÇA: Fatores biológicos e 
psicológicos  da criança. A observação no contexto escolar – ação conjunta família / escola / sociedade. Orientação psicopedagógica. Avaliação 
das dificuldades de aprendizagem. A integração professor/aluno, criança/família. PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: Rotação de pessoal. 
Absenteísmo, Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação 
e controle de resultados. Avaliação de desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: objetivos e métodos. 
Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e avaliação. RELAÇÕES INTERPESSOAIS: Relações 
Humanas/Interpessoal. Comunicação Interpessoal. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. O papel do atendimento psicológico nas 
organizações. As sete inteligências e a inteligência emocional. Características adequadas ao profissional nas diferentes abordagens. 
 
 
 
 
CARGO: 049- Tecnólogo em Radiologia: Radioproteção: Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos sobre 
operacionabilidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura - manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, 
processadora de filmes. Câmara clara - seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico-  
administrativo - registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.  
 
 

 
 
 
 
 

VILMAR GIACHINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

GEORDANO MATTEI 
 PRESIDENTE COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL – CONCURSO 001/2010 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

Nome do Candidato: ______________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________________ 

 

O Candidato supracitado, vem por através deste REQUERER VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS,  em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, 

com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: _________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____________________________  

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ____________________________________________________ 

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 

simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 
 
 

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL 

ABAIXO MENCIONADO: 

 

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL 

ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL 

NECESSÁRIO: 

 

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL. 

 

(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

 

(   ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento especial  necessário) 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

Declaro, para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando 

convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de CLÁUDIA, a ser definida em 

regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante 

para o exercício do cargo. 

 

__________________, ___ de ___________ de ______. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura Candidato 
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ANEXO IV 
 

TÍTULOS 

REQUERIMENTO 

Requerente:___________________________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________Código do cargo:________________ 

N.º RG:___________________________________N.º CPF:_____________________________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______(_______________) pontos, referente ao título constante do 

Item 11 do Edital n.º 001/2010, LETRA______(___________________________________________________) para 

fins de classificação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de CLÁUDIA/MT.  
 

 

(Obs.: Em conformidade com o item 11.2. Os títulos não são cumulativos. Na pontuação das letras "a", "b", "c" e 

"d" do item 11 só serão computados pontos a um único título, sendo considerado o de maior pontuação.) 

 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________/MT,  ______  de ________________ de 2010. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO 

 

Em cumprimento ao item 11 do Edital do Concurso Público n.º 001/2010 da Prefeitura de CLÁUDIA/MT. 

   

       Deferimos o requerimento; 

       

       Deferimos parcialmente o requerimento, atribuindo-lhe _____(________) pontos; 

 

       Indeferimos o requerimento. 

 

_________________________  ______________________________    _______________________________ 

           Presidente da Comissão                               Membro Comissão                                       Membro Comissão   
 
 
___________________________  ____________________________    _______________________________ 

             Membro Comissão                                      Membro Comissão                                       Membro Comissão    
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ANEXO V 
 

DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 
 
001 - CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I     

Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições do cargo de Assistente em trabalhos que envolvam normas administrativas; redigir expediente 
administrativo; guarda e distribuição de material. 
b) Descrição Analítica: Examinar processos; 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;  efetuar ou 
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; 
realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as 
necessidades do Município ou determinação superior. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. 
Controla processo de admissão. Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura auxiliam na realização de estudos 
referentes a cargos e salários.Controlam contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. 
Controla e elabora relatórios Analisa requisições de materiais. Emite documentações contratuais e editais. Consulta preços no mercado e elabora 
mapas comparativos. Calcula e preenchem formulários para auto recolhimentos, legais; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos 
sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de 
admissão. Controla sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e controla 
benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos referentes a cargos e salários. Exercer tarefas afins ou que 
sejam determinadas por seus superiores. 

 
 

002 - CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO II  

Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 

Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições  do cargo de Assistente em trabalhos que envolvam normas administrativas; redigir expediente 
administrativo; guarda e distribuição de material. 
b) Descrição Analítica: Examinar processos; 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;  efetuar ou 
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; 
realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as 
necessidades do Município ou determinação superior. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. 
Controla processo de admissão. Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura auxiliam na realização de estudos 
referentes a cargos e salários.Controlam contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. 
Controla e elabora relatórios Analisa requisições de materiais. Emite documentações contratuais e editais. Consulta preços no mercado e elabora 
mapas comparativos. Calcula e preenchem formulários para auto recolhimentos, legais; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos 
sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de 
admissão. Controla sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e controla 
benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos referentes a cargos e salários. Exercer tarefas afins ou que 
sejam determinadas por seus superiores. 
 
 

003 - CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO III  

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições  do cargo de Agente, contudo as mais complexas e que exijam maior conhecimento da pasta ou 
do assunto.  Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material; 
b) Descrição Analítica: 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 conforme as necessidades do Município ou determinação superior. Controlar rescisões de contratos de 
trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla 
processo de admissão. Controla sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e 
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controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos referentes a cargos e salários.Controlam contratos e 
prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. Supervisiona serviços de reprografia.Controla e elabora 
relatórios e a frota de veículos da Prefeitura e locados. Analisa orçamento de veículos acidentados. efetua estudos que determinem o momento de 
renovação da frota. Providencia licitação para conserto de veículos.Analisa requisições de materiais. Negocia preço e condições de fornecimento 
de materiais ou serviços. Controlam contratações de investimentos, preços praticados e incentivos fiscais. Inspeciona materiais de suprimento 
automático e compras programadas. Efetua conciliação e consistência de inventários. Emite documentações contratuais e editais. Consulta preços 
no mercado e elabora mapas comparativos. Analisa e emite conclusivo sobre compras. Efetivar compras.Controlar extratos bancários, dados 
financeiros, documentos inerentes e arrecadação bancária, autorização de pagamentos, cauções, adiantamentos e transferências de numerários, 
emissões de cheques, contratos de investimentos, contas bancárias. Calcula e preenchem formulários para auto recolhimentos, legais. Analisa e 
critica, relatórios de auto financeiros, ordens de serviço, cadastro. Faz cálculos de dividendos. 
 

004 - CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO  

Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 

Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições  do cargo de Assistente em trabalhos que envolvam normas administrativas; redigir expediente 
administrativo; guarda e distribuição de material. 
b) Descrição Analítica: Examinar processos; 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;  efetuar ou 
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; 
realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as 
necessidades do Município ou determinação superior. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. 
Controla processo de admissão. Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura auxiliam na realização de estudos 
referentes a cargos e salários.Controlam contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura. 
Controla e elabora relatórios Analisa requisições de materiais. Emite documentações contratuais e editais. Consulta preços no mercado e elabora 
mapas comparativos.  
Calcula e preenchem formulários para auto recolhimentos, legais; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de 
pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de admissão. Controla 
sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens 
oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos referentes a cargos e salários. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por 
seus superiores. 

 

005 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 40 HS/SEM  

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Planejar programas de bem-estar e promover a sua execução; estudar , planejar, diagnosticar e supervisionar a solução 
de problemas sociais. 
b) Descrição Analítica: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao 
Serviço Social;  realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar 
pacientes a dispensários  e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos a assistindo os familiares; planejar e promover 
inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar 
os antecedentes da família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento 
adequado; supervisionar o Serviço Social através das agências; orientar nas seleções sócio-econômicos para a concessão de auxílios e ou 
amparo pelos serviços de assistência a velhice, a infância abandonada, a cegos etc.. Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a 
planejamento habitacional nas comunidades. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município. 

 

006 - CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições do cargo de Assistente, contudo as mais complexas e que exijam maior conhecimento da pasta 
ou do assunto.  Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder 
a aquisição, guarda e distribuição de material; 
b) Descrição Analítica: 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;  Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de 
apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo de admissão. Controla sistema de treinamento. Verifica e providencia as 
condições para a realização de eventos. Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de 
estudos referentes a cargos e salários. Controlam contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da 
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Prefeitura. Controla e elabora relatórios e a frota de veículos da Prefeitura e locados. Analisa orçamento de veículos acidentados. efetua estudos 
que determinem o momento de renovação da frota. Providencia licitação para conserto de veículos. Analisa requisições de materiais. Negocia 
preço e condições de fornecimento de materiais ou serviços. Controlam contratações de investimentos, preços praticados e incentivos fiscais. 
Inspeciona materiais de suprimento automático e compras programadas. Efetua conciliação e consistência de inventários. Emite documentações 
contratuais e editais. Consulta preços no mercado e elabora mapas comparativos. Analisa e emite conclusivo sobre compras. Efetivar 
compras.Controlar extratos bancários, dados financeiros, documentos inerentes e arrecadação bancária, autorização de pagamentos, cauções, 
adiantamentos e transferências de numerários, emissões de cheques, contratos de investimentos, contas bancárias. Calcula e preenchem 
formulários para auto recolhimentos, legais. Analisa e critica, relatórios de auto financeiros, ordens de serviço, cadastro. Faz cálculos de 
dividendos. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

007 - CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

Condições de Trabalho 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito à trabalho em vários locais, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Compreende os cargos que tem como atribuições atender pacientes, prestando aos mesmos serviços gerais de 
enfermagem, encaminhando-as aos serviços específicos, dando-lhes o apoio e o suporte necessários ao atendimento. 
b) Descrição Analítica: Receber, registrar e encaminhar doentes para o atendimento necessário, servindo de suporte e apoio na execução dos 
serviços, preencher fichas com os dados individuais dos pacientes, bem como os boletins de informações odontológicos, se necessário, atender 
chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para oportunamente transmiti-los aos respectivos destinatários. Receber, 
registrar, e encaminhar material para o exame de laboratório. Controlar o fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes. 
Coordenar exames médicos periódicos e pré-admissionais. Encaminhar laudos. Controlar materiais, medicamentos e equipamentos. Zelar pelo 
bom funcionamento das atividades, 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 a solicitação superior. 

 
 

008 – CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Dar expediente em Postos de Saúde, realizar  viagens e freqüência a cursos especializados, exigir a prestação de serviços à 
noite, sábados, domingos e feriados. Sujeito a trabalho em vários locais, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar tarefas junto ao público, prestar serviços gerais de enfermagem. Coordenar e executar projetos específicos da 
área, sob a supervisão da enfermeira. Prestar o atendimento específico de competência e/ou fazer o encaminhamento necessário na solução da 
dificuldade do paciente. 
b) Descrição Analítica: Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais e 
registrar no prontuário; Proceder a coleta de transmissões sangüíneas, efetuado os devidos registros; Auxiliar na colocação de talas e aparelhos 
gessados; Pesar e medir pacientes; Efetuar a coleta de material para exame de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; Auxiliar 
os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e ambulação e na 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 e instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição; Zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes; Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 
Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuários pessoal do paciente; Auxiliar nos socorros de emergência, 
desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de pacientes; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade 

 
009 - CARGO: AUXILIAR DE JARDINEIRO  
Condições de Trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b)Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em fins 
de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Cultivar plantas, formar e conservar parques, jardins, pomares, hortos florestais, vasos ornamentais, etc., preparando e 
adubando a terra. 
 b) Descrição Analítica: Auxiliar na Plantação e conservação de árvores, jardins, flores, arbustos e outras plantas da unidade de prestação de 
serviço, preparando terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários. Podar, roçar e 
capinar, limpar, enxertar e executar outros cuidados de jardinagem, em épocas adequadas, para assegurar seu desenvolvimento, atendendo todas 
as necessidades de sua unidade de prestação de serviços. Aplicar defensivos agrícolas em árvores e plantas contra insetos e pragas, bem como 
extinguir formigueiros.  Efetuar a conservação das estufas de plantas.  Fazer cercas vivas e conservá-las.  Realizar a limpeza de ruas e guias dos 
parques e jardins da unidade de trabalho.  Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem.  Zelar pela guarda, 
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas e equipamentos peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins. 
 
 
010 - CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos externos, braçais ou não, limpeza do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em 
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ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e 
outros. 
b) Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, 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. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de 
construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 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.   Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, 
estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as 
chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Exercer 
tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 

 

011 – CARGO: BIÓLOGO – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Compreende os cargos que têm como atribuição atividades teórico-científicas de grau superior, envolvendo planejamento, 
supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismo e 
do meio ambiente.  
b) Descrição Analítica: realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, 
semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida. Colecionar, conservar, identificar e classificar as diferentes espécimes. Elaborar 
relatórios técnicos e pareceres de sua competência. Participar de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de pesquisa e extensão, 
participar de programa de treinamento quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de autuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar 
outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme necessidade do Município e determinação superior.               

 

12 - CARGO: BIOQUÍMICO – 20 HS/SEM  

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Pesquisar, desenvolver, manipular as especialidades farmacêuticas em todos os tipos de ações para atender às 
prescrições médicas e odontológicas. 
b) Descrição Analítica: Orientar e controlar a produção de kits destinados às análises bioquímicas, microbiológicas e sorológicas destinados às 
análises clínicas, imunológicas e aos bancos de sangue. A produção de produtos sorológicos destinados às análises clínicas, biológicas, 
imunológicas e aos bancos de órgãos. Executar e supervisionar análises toxicológicas destinadas à identificação de substâncias entorpecentes e 
outros tóxicos, com a finalidade de garantir a qualidade, grau de pureza e homogeneidade dos alimentos e produtos dietéticos. Orientar e executar 
a coleta de amostras de materiais biológicos destinados às análises clínicas, biológicas, análises citológicas e hormonais com o fim de esclarecer o 
diagnóstico clínico. Assessorar autoridades, em diferentes níveis, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, 
exarando pareceres, a fim de servir de subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos, etc. Produzir e realizar a análise de 
soros e vacinas em geral e de outros produtos imunológicos, valendo-se de métodos laboratoriais (físicos, químicos, biológicos e imunológicos) 
para controlar a pureza, qualidade e atividade terapêutica. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 

 

13 - CARGO: BORRACHEIRO  
Condições de Trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b)Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em fins 
de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização; 
b) Descrição Analítica: Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e 
estofados; acender forjas; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; engraxar, lubrificar e zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, 
veículos e máquinas utilizados ou em uso; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
14 - CARGO: CARPINTEIRO 

 

Condições de Trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
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ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos de carpintaria. 
b) Descrição Analítica: Executar trabalhos de carpintaria; Preparação de caixarias para as construções civil;  Conhecer e sugerir os tipos de 
materiais a serem empregados nas obras e reformas; Ter sob sua responsabilidade todas as ferramentas necessárias para o bom 
desenvolvimento de seus trabalhos; Executar consertos  de salas de aula no período de recesso escolar; Proceder a montagem e desmontagem 
de palanques oficiais; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
 
15 - CARGO: COLETOR DE LIXO  
Condições de Trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b)Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em fins 
de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 
b) Descrição analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; Transportar, elevar e arrumar mercadorias, materiais de construção e outros; 
Fazer mudanças; Proceder a abertura de valas e efetuar serviços de capina em geral; Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias 
públicas e próprios municipais; Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação 
em geral; Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; Auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; Cavar sepulturas 
e auxiliar no sepultamento; Manejar instrumentos agrícolas; Executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo do solo, adubações, 
pulverizações, etc.); Cuidar de currais, terrenos baldios e praças; Alimentar animais sob sua supervisão; Proceder a lavagem de máquinas e 
veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças de oficina e ferramentas; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
 
16 - CARGO: EDUCADOR FÍSICO – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: incentivar, estimular, orientar, supervisionar e direcionar a prática do exercício físico de forma individual ou em grupo, 
proporcionando melhor qualidade de vida aos beneficiários. 
b) Descrição Analítica: atuar através de procedimentos de ginástica, exercícios físicos, lazer, recreação, e outras práticas corporais; promover o 
desenvolvimento da saúde; contribuir a capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal 
dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da expressão e estética do movimento, da prevenção de 
doenças; conhecer as necessidades biológicas e psicológicas dos beneficiários; desenvolver programas de treinamento de acordo com cada 
necessidade; aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou pequenos grupos; usar a didática para ensinar os exercícios de uma 
maneira criativa e estimulante; executar outras atividades correlatas, compatíveis com as especificadas ou conforme necessidade do Município e 
determinação superior. 
 
 

17 - CARGO: EDUCADOR SOCIAL  

Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar As atribuições  do cargo de Educador Social em trabalhos que envolvam normas administrativas; guarda e 
distribuição de material. Atuar nos programas pedagógicos sócio-assistenciais, de proteção social básica, proteção social especial de média e alta 
complexidade. 
b) Descrição Analítica: Responsável pelo banho, pelas mamadeiras, papinhas e pelo soninho dos bebês; Comprometer-se com o processo sócio-
educativo de crianças e adolescentes em todas as fases, participando da elaboração, execução e avaliação do plano personalizado, com vistas ao 
desenvolvimento integral, autônomo e responsável. Encaminhar, acompanhar e monitorar crianças e adolescentes nas atividades internas e 
externas, conforme previstas na agenda sócio-educacional. Planejar e desenvolver em conformidade com a proposta pedagógica da unidade, 
atividades lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais, de rotinas diárias como: alimentação, higiene pessoal e ambiental, junto as crianças e 
adolescentes, que contribuam para o desenvolvimento de competências para ser e conviver. Realizar efetivamente a segurança preventiva e 
interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da Unidade. Zelar pela segurança do patrimônio, efetuando vistoria sistemática das instalações 
físicas e de materiais utilizados nas atividades, prevenindo situações de crise. Atuar em equipe cumprindo suas funções e colaborando com os 
demais, participando da definição de medidas de segurança e das avaliações dos adolescentes, buscando e trocando informações e garantindo o 
ambiente seguro e educativo da Unidade. Realizar atividades administrativas. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 
18 - CARGO: ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por 
esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. 
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b) Descrição Analítica: Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou 
disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; Efetuar a ligação de fios à 
fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação para completar o 
serviço de instalação; Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, 
campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as necessidades de consumo de energia; 
Realizar a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela organização, montando as 
luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos 
elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento; Supervisionar as tarefas executadas por seus 
auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de 
qualidade e segurança; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
 
19 - CARGO: ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b)  Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar serviços atinentes aos sistemas elétricos de veículos e equipamentos, sua instalação, conservação e reparos. 
b) Descrição Analítica: Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas em veículos, máquinas e equipamentos; Fazer enrolamento de 
bobinas; Desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida etc.; Reparar buzinas, 
interruptores, reles, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; Executar a bobinagem de motores; Fazer e consertar 
instalações elétricas em veículos automotores, executar e conservar reparos e carregamento de baterias; Providenciar o suprimento de materiais 
necessários à execução dos serviços; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
20 - CARGO: ENFERMEIRO – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Assistir a população de um modo geral, medicando-os conforme orientação profissional. Atender emergências e prestar 
primeiros socorros. 
b) Descrição Analítica: Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas à comunidade na área de saúde e 
programas sociais. Coordenar e auxiliar a execução de projetos específicos nas áreas de saúde e promoção social. Elaborar levantamentos e 
dados para estudo e identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos específicos de pessoas face a problemas de 
saúde, higiene e habitação, planejamento familiar e outros. Participar de campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, boletins e 
similares. Elaborar relatórios, anotações em fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar as 
atividades de planejamento ou execução referentes à sua área de atuação. Executar outras atividades compatíveis com as previstas no cargo e/ou 
com as especificadas, conforme as necessidades do Município e determinação superior. 

 
21 - CARGO: ENFERMEIRO – 40 HS/SEM  
Cond 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Assistir a população de um modo geral, medicando-os conforme orientação profissional. Atender emergências e prestar 
primeiros socorros. 
b) Descrição Analítica: Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas à comunidade na área de saúde e 
programas sociais. Coordenar e auxiliar a execução de projetos específicos nas áreas de saúde e promoção social. Elaborar levantamentos e 
dados para estudo e identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos específicos de pessoas face a problemas de 
saúde, higiene e habitação, planejamento familiar e outros. Participar de campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, boletins e 
similares. Elaborar relatórios, anotações em fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar as 
atividades de planejamento ou execução referentes à sua área de atuação. Executar outras atividades compatíveis com as previstas no cargo e/ou 
com as especificadas, conforme as necessidades do Município e determinação superior. 

 
22 - CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar, supervisionar, fiscalizar, pesquisar, elaborar serviços técnicos de agronomia. 
b) Descrição Analítica: Elabora, analisa, orienta e aprova projetos agrícolas. Realiza estudos de viabilidades técnicas. Elabora estudos, conduz e 
realiza trabalhos técnicos. Pesquisa novas técnicas, materiais e procedimentos. Presta assistência técnica aos produtores rurais. Promove e 
executa a extensão rural, produção e hortifrutigranjeiros e produção/animal, produção de mudas e sementes aos pequenos produtores;  realizar 
especificações e quantificações de materiais; realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de plano diretor do Município; 
examinar projetos e proceder vistorias de construções e obras rurais; realizar assessoramento técnico; emitir parecer sobre questões de sua 
especialidade; realizar e executar outras atividades afins. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade 
do Município. 
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23 - CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO – 40 HS/SEM  
Requisitos para Provimento: 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar, supervisionar, fiscalizar, pesquisar, elaborar serviços técnicos de agronomia. 
b) Descrição Analítica: Elabora, analisa, orienta e aprova projetos agrícolas. Realiza estudos de viabilidades técnicas. Elabora estudos, conduz e 
realiza trabalhos técnicos. Pesquisa novas técnicas, materiais e procedimentos. Presta, assistência técnica aos produtores rurais. Promove e 
executa a extensão rural, produção e hortifrutigranjeiros e produção/animal, produção de mudas e sementes aos pequenos produtores;  realizar 
especificações e quantificações de materiais; realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de plano diretor do Município; 
examinar projetos e proceder vistorias de construções e obras rurais; realizar assessoramento técnico; emitir parecer sobre questões de sua 
especialidade; realizar e executar outras atividades afins. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade 
do Município. 
 
24 - CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a)Geral: carga horária semanal de no mínimo 40 horas; 
b)Específica: cargo de dedicação exclusiva e tempo integral, sujeito a trabalho externo, realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos 
e feriados e atendimento ao público. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a)Descrição Sintética: Execução de serviços de engenharia civil, tanto para projetos, como para execução e fiscalização de obras. 
b) Descrição Analítica: As atribuições do Engenheiro Civil são as seguintes: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, 
projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, 
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica, extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço 
técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; 
execução de desenho técnico e ainda realizar atividades afins de interesse da municipalidade. 
 
25 – CARGO: FISCAL DE OBRAS   
Condições de trabalho: 
a)  Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Orientar e fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e de Posturas Municipais, fiscalizar o cumprimento das leis, 
regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e as posturas municipais. 
b) Descrição Analítica: Orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação básica Municipal, com referência a edificações públicas e particulares; 
Levantar obras particulares em construção sem o devido Alvará expedido Pela Prefeitura, comunicando ao setor competente para lançamento dos 
tributos; Auxiliar o Departamento de Tributação na atualização do Cadastro Imobiliário; Efetuar vistorias nas obras em construção, observando a 
execução do projeto aprovado pelo Município; Expedir laudo de vistoria para fins de concessão de Habites; Proceder a fiscalização do 
cumprimento do Código de Posturas Municipal, informando à autoridade competente das irregularidades encontradas; Executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade. 
 
26 - CARGO: FISCAL TRIBUTARIO  
Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a)Descrição Sintética: Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do município, bem como ao que se 
refere  à fiscalização especializada. 
b)Descrição Analítica: Constituir o crédito tributário através do exame de livros ficais e contábeis, arquivos, documentos, papéis fiscais dos 
contribuintes ou das pessoas a eles equiparados, utilizando para tanto, métodos de fiscalização que vissem as circunstâncias  e condições exatas 
relacionadas com as obrigações tributárias. Realizar junto a estabelecimentos e órgão públicos verificações objetivando revisar, complementar ou 
promover correções dos lançamentos efetuados por contribuintes sob fiscalização. Realizar diligencias com o objetivo de instruir  processos 
administrativos, tributários ou programas de fiscalização. Desenvolver atividades de apoio à pesquisa, análise e controle relacionados com a 
formulação dos objetivos da tributação, arrecadação de fiscalização. Chefiar as coordenações vinculadas à administração tributária. Exercer as 
assessorias técnicas vinculadas a administração tributária. Participar de sindicâncias e inquéritos administrativos. Desempenhar outras funções na 
administração por designação superior. Executar outras atividades compatíveis com as especificações, conforme as necessidades do Município ou 
determinação superior. 
 
27 - CARGO: FISIOTERAPEUTA – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do Município nos tratamentos de Fisioterapia, conforme 
orientação profissional. 
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b) Descrição Analítica: Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, controle da respiração, trações, 
aplicações, massagens, nebulizações. Prestar assistência na área da Fisioterapia em suas diversas atividades relativas à Ortopedia e à 
Traumatologia, Neurologia, Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, Pneumologia. Atender à 
população de um modo geral diretamente ou quando encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória 
e/ou tratamentos com gesso. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. Preparar relatórios de atividades relativos à sua 
especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município. 
 
28 - CARGO:  FISIOTERAPEUTA – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do Município nos tratamentos de Fisioterapia, conforme 
orientação profissional. 
b) Descrição Analítica: Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, controle da respiração, trações, 
aplicações, massagens, nebulizações. Prestar assistência na área da Fisioterapia em suas diversas atividades relativas à Ortopedia e à 
Traumatologia, Neurologia, Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, Pneumologia. Atender à 
população de um modo geral diretamente ou quando encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória 
e/ou tratamentos com gesso. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. Preparar relatórios de atividades relativos à sua 
especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município. 
 
29 – CARGO: FONOAUDIÓLOGO – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência de fonoaudiologia. Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores 
municipais e na População determinada pelo Sistema de Saúde do Município de Peixoto. 
b) Descrição Analítica: Atender consultas de fonoaudiologia  em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em 
escolares e pré-escolares. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria. Preencher e assinar 
laudos de exames e verificação; Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas 
psicomotores, atraso de linguagem, disartria e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso;  Prescrever exames laboratoriais. 
Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a setores 
especializados. Atender emergências e prestar socorros; Elaborar relatórios; Elaborar e emitir laudos médicos; Anotar em ficha apropriada os 
resultados obtidos; Ministrar cursos de primeiros socorros; Supervisionar em atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de 
atuação; Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades 
do Município ou designações superiores. 
 
30 - CARGO: GARI  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios municipais. 
b) Descrição Analítica: Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação; Fazer coleta de lixo, efetuar serviços de capina em geral; 
Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias, logradouros públicos e próprios municipais; Zelar pela conservação e limpeza  dos 
sanitários, cuidar de currais, terrenos baldios e praças; Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de 
peças e oficinas. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
31 - CARGO: JARDINEIRO  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Cultivar plantas, formar e conservar parques, jardins, pomares, hortos florestais, vasos ornamentais, etc., preparando e 
adubando a terra. 
b) Descrição Analítica: Plantar e conservar as árvores, jardins, flores, arbustos e outras plantas da unidade de prestação de serviço, preparando 
terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários. Podar, roçar e capinar, limpar, 
enxertar e executar outros cuidados de jardinagem, em épocas adequadas, para assegurar seu desenvolvimento, atendendo todas as 
necessidades de sua unidade de prestação de serviços. Aplicar defensivos agrícolas em árvores e plantas contra insetos e pragas, bem como 
extinguir formigueiros.  Efetuar a conservação das estufas de plantas.  Fazer cercas vivas e conservá-las.  Realizar a limpeza de ruas e guias dos 
parques e jardins da unidade de trabalho.  Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem.  Zelar pela guarda, 
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas e equipamentos peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins. 
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32- CARGO: LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização; 
b) Descrição Analítica: Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; Efetuar limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, veículos e 
máquinas utilizados ou em uso, providenciando os acessórios necessários para a execução do serviço; Providenciar, bem como zelar pelos 
materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nas oficinas, guardando-as em locais adequados, visando a sua conservação; Executar tarefas 
de faxina e organização do local de trabalho, assegurando as condições adequadas para realização das atividades; Executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade. 
 
33 - CARGO: MECÂNICO  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em 
fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Manter e reparar máquinas, equipamentos e motores de diferentes espécies;  Efetuar chapeação e pintura quando 
necessário. 
b) Descrição Analítica: Consertar peças de máquinas e equipamentos; Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas;  Fazer solda elétrica 
ou oxigênio; Converter ou adaptar peças; Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e equipamentos rodoviários; 
inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de automotores, magnetos, geradores e distribuidores;  Esmerilhar 
e assentar válvulas, substituir buchas e mancais, ajustar anéis de segmento;  Desmontar e montar caixas de mudanças;  Recuperar e consertar 
hidrovácuos;  Reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene;  Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, 
podendo usar, em tais caso, carro guincho;  Executar o chapeamento e pintura de veículos;  Executar outras tarefas que lhe serão determinadas 
pelo superior hierárquico; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 
34 - CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médica e cirúrgica. Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores 
municipais. 
b) Descrição Analítica: Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-
escolares. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria. Preencher e assinar laudos de 
exames e verificação. Fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso. Prescrever regimes dietéticos. Prescrever exames 
laboratoriais. Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a 
setores especializados. Atender emergências e prestar socorros. Efetuar auditorias nos serviços médico-hospitalares e elaborar relatórios. Elaborar 
e emitir laudos médicos. Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar em atividades de 
planejamento ou execução, referente à sua área de atuação. Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego. Executar outras tarefas 
compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores. 

 
 

35 - CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médica e cirúrgica. Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores 
municipais. 
b) Descrição Analítica: Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-
escolares. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria. Preencher e assinar laudos de 
exames e verificação. Fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso. Prescrever regimes dietéticos. Prescrever exames 
laboratoriais. Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a 
setores especializados. Atender emergências e prestar socorros. Efetuar auditorias nos serviços médico-hospitalares e elaborar relatórios. Elaborar 
e emitir laudos médicos. Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar em atividades de 
planejamento ou execução, referente à sua área de atuação. Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego. Executar outras tarefas 
compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores. 

 
36 - CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO – 20 HS/SEM  
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
externos, à noite, sábados, domingos e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Av. Gaspar Dutra, S/Nº, Centro - Cláudia-MT - CEP 78.540-000 - Fone-XX(66)3546-1250 
 

31 31 

 

a) Descrição Sintética: Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento 
da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando 
métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à Saúde 
Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a 
produtividade do rebanho; Elaborar e executar projetos agropecuários e ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação, 
fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais 
quanto à aplicação dos recursos oferecidos; Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de 
laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a 
análise anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; Promover o melhoramento 
do gado, procedendo à inseminação artificial, orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para 
assegurar o rendimento da exploração pecuária; Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para 
baixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade; Promover a inspeção e fiscalização sanitária nos 
locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando 
visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
37 - CARGO: MERENDEIRA  
Condições de Trabalho 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniformes. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Efetuar o cozimento dos alimentos para merenda dos alunos, limpeza do local que seja determinado, em especial as 
Unidades Escolares e Creches Municipais, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços 
de apoio na conservação de merenda e outros. 
b) Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a 
higiene no cozimento dos alimentos, 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 na unidade de trabalho, 
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.   Proceder a limpeza e efetuar serviços em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos 
das escolas municipais. Proceder a limpeza dos locais de trabalho. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis. Responsabilizar-
se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 
 
38 - CARGO: MOTORISTA - CNH “D”  
Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; realização de viagens e freqüência 
a cursos especializados. Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher veículo à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existentes; Manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; Fazer reparos de emergências; Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar-se do transporte e entrega de 
correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver excessos que prejudique o veículo; Promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 
Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; Executar 
tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
39 - CARGO: NUTRICIONISTA – 20 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do Município nos tratamentos de  diabetes, 
hipertensão, obesidade, conforme orientação profissional. 
b) Descrição Analítica: Orientar pessoas no tratamento de doenças de hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesteremia, controle 
microbiológico, pontos críticos de controle de qualidade , desnutrição. Atender à população de um modo geral diretamente ou quando 
encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós operatória e/ou outros. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas 
apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida 
da população. Preparar relatórios de atividades relativo à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município. 

 
40 - CARGO: ODONTÓLOGO – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Compreende os cargos que têm como atribuição prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas, creches e 
noutros locais públicos, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública. 
b) Descrição Analítica: Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos. 
Prescrever ou administrar medicamentos determinando via oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca. Manter 
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registro dos pacientes examinados e tratados. fazer perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 
atestados de capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura. Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de 
saúde pública. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e 
programas de atendimento odontológico voltado para os estudantes da rede municipal de ensino e para a população de baixa renda. Participar da 
elaboração de planos de fiscalização sanitária. Executar outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme necessidade do 
Município e determinação superior. 
 
41 - CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) – CNH “C”  
Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial:  Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas 
em fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 
b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-
escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, motoníveladoras e outros; Abrir valetas e cortar taludes; Proceder 
escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; Auxiliar no conserto de máquinas; Lavrar e discar terras, 
obedecendo as curvas de níveis; Abertura e conservação de, ruas, avenidas, pátios e estradas rurais; Executar serviços de terraplanagem, 
nivelamento e executar base e sub-base de pavimentação asfáltica; Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência 
de serviços especializados; Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom funcionamento; Ajustar as correias 
transportadoras à ilha pulmão do conjunto de britagem; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
42 - CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA – CNH “C”  
Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial:  Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas 
em fins de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 
b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-
escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, motoníveladoras e outros; Abrir valetas e cortar taludes; Proceder 
escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; Auxiliar no conserto de máquinas; Lavrar e discar terras, 
obedecendo as curvas de níveis; Abertura e conservação de, ruas, avenidas, pátios e estradas rurais; Executar serviços de terraplanagem, 
nivelamento e executar base e sub-base de pavimentação asfáltica; Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência 
de serviços especializados; Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom funcionamento; Ajustar as correias 
transportadoras à ilha pulmão do conjunto de britagem; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
43 - CARGO: PEDREIRO  
Condições de Trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b)Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro urbano e executar tarefas em fins 
de semana e feriados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios públicos, na parte referente a alvenaria. 
b) Descrição Analítica: Efetuar a locação de pequenas obras; fazer alicerces; Levantar paredes de alvenaria;  Fazer muro de arrimo;  Trabalhar 
com instrumentos de nivelamento e prumo;  Construir bueiros, fossas e pisos de cimento;  Fazer artifícios em pedras, acimentados e outros 
materiais; Proceder e orientar a preparação de argamassa para junção de tijolos ou reboco de paredes; Preparar e aplicar caiação em paredes; 
Fazer blocos de cimento; Mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; Assentar marcos em portas e janelas; Colocar azulejos 
e ladrilhos; Armar andaimes;Fazer reparos em obras de alvenaria; Instalar aparelhos sanitários; Assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e 
outros;Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; Operar com instrumentos de controle de 
medidas; Cortar pedras; Orientar  e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; Dobrar ferro para armação de 
concretagem; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
44 - CARGO: PSICÓLOGO – 20 HS/SEM  

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Desenvolver atividades relacionadas com o comportamento humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à 
orientação psico-pedagógica e ao ajustamento individual. 
b) Descrição Analítica: Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional. Traçar perfil psicológico. Desenvolver 
métodos e técnicas de psicologia organizacional. Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao 
comportamento humano e ao mecanismo psíquico. Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados. 
Realizar entrevistas complementares. Propor soluções convenientes para os problemas de desajuste escolar, profissional e social. Colaborar no 
planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária e na avaliação de seus resultados. Atender a portadores de deficiência mental e 
sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os à escolas ou classes especiais. Emitir pareceres sobre matéria de sua 
especialidade. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares. Desenvolver, aplicar e manter atualizados 
programas nas áreas de treinamento, recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. Executar outras atividades compatíveis 
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com as especificadas e com sua especialidade, que venham a ser solicitadas por seus superiores. 
 
45 - CARGO: PSICÓLOGO – 40 HS/SEM  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Desenvolver atividades relacionadas com o comportamento humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à 
orientação psico-pedagógica e ao ajustamento individual. 
b) Descrição Analítica: Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional. Traçar perfil psicológico. Desenvolver 
métodos e técnicas de psicologia organizacional. Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao 
comportamento humano e ao mecanismo psíquico. Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados. 
Realizar entrevistas complementares. Propor soluções convenientes para os problemas de desajuste escolar, profissional e social. Colaborar no 
planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária e na avaliação de seus resultados. Atender a portadores de deficiência mental e 
sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os à escolas ou classes especiais. Emitir pareceres sobre matéria de sua 
especialidade. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares. Desenvolver, aplicar e manter atualizados 
programas nas áreas de treinamento, recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. Executar outras atividades compatíveis 
com as especificadas e com sua especialidade, que venham a ser solicitadas por seus superiores. 
 
46 - CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
Condições de trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a)Descrição Sintética: Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento 
de projetos e pesquisas tecnológicas. Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Dar assistência 
técnica na compra, e utilização de produtos e equipamentos especializados. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos 
compatíveis com a respectiva formação profissional. 
b) Descrição Analítica:  Executar e conduzir diretamente a execução técnica de trabalhos profissionais referentes a instalação, montagens e 
operações. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível superior, exercendo dentre outras as seguintes tarefas: coleta 
de dados de natureza técnica; desenho de detalhes e de representação gráfica de cálculo; elaboração de orçamento de materiais, equipamentos, 
instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança; aplicação de normas técnicas 
concorrentes aos respectivos processos de trabalho; execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade 
dos materiais, peças e conjuntos; regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Executar, fiscalizar, orientar e coordenar 
diretamente serviços de manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as 
respectivas equipes. Dar assistência técnica na compra,  venda e utilização de equipamento e materiais especializados, limitada a prestação de 
informações quanto as características técnicas e de desempenho. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos e detalhes e pela 
condução de equipe na execução direta de projeto. Ministrar disciplina técnica, atendida a legislação específica em vigor. Executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do município, desde que solicitadas pelo seu superior. 
 
 
047 - CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Condições de trabalho: 
a)Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; atendimento ao público, uso de 
uniforme; realização de viagens e freqüência a cursos especializados; sujeito a trabalho externo. 

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes. 
b) Descrição Analítica: Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação recebida, verificar sinais vitais e 
registrar no prontuário; Proceder a coleta para informações sangüíneas, 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, 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 do paciente; Auxiliar nos socorros de emergência; Desenvolver 
atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
048 – CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Condições de trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo e plantões; responsabilidade e supervisão sobre equipes de trabalho; participar de cursos de treinamento e 
reciclagem; uso de uniforme e atendimento ao público. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para advertir, multar, apreender 
produtos, quando necessários, visando preservar a saúde da comunidade. 
b) Descrição Analítica: Inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados etc., verificando as condições sanitárias, para 
garantir a qualidade do produto; Colher amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária; Lavrar 
auto de infração, expedir intimação e aplicar penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade; 
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Encaminhar as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços 
individuais de abastecimento de água; Receber solicitação de alvará e caderneta de controle sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou 
industriais, fazendo os registros e protocolos para expedição do respectivo documento; Vistoriar a zona rural no que diz respeito ao saneamento, 
orientando sobre a adução de água potável, destino de dejetos e uso adequados de agrotóxicos, para manter a saúde da população; Executar 
tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
049 - CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA  – 20 HS/SEM   
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de  uniforme.  
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar exames radiológicos, operando aparelho de Raio-X e revelando chapas e filmes radiológicos.  
b) Descrição Analítica: Compete ao  Tecnólogo em Radiologia no setor de diagnóstico por imagem realizar procedimentos para geração de 
imagem, através de operação dos equipamentos específicos nas especialidades Desempenhar  diagnóstico por imagem   nas diversas áreas do 
conhecimento, as especialidades de: a) radiologia convencional; b) mamografia; c) hemodinâmica; d) tomografia computadorizada; e) 
densitometria óssea; f) radiologia odontológica; g) ressonância magnética nuclear; h) ultra-sonografia; i) litotripsia. São atribuições do Técnico e do 
Tecnólogo em Radiologia na especialidade radiodiagnóstico a execução de todas as técnicas para a geração de imagem diagnóstica nas 
especialidades citadas acima.Os procedimentos de obtenção de imagem nas unidades de enfermaria, unidades de terapia intensiva, centro 
cirúrgico e ainda nas unidades externas ao departamento de diagnóstico por imagem obtidas por meio de equipamentos radiológicos ficam 
definidos como especialidade de radiologia convencional.Todos os exames que necessitam de contraste iodados ou outros produtos 
farmacológicos para sua realização, incluindo procedimentos médicos, deverão ser executados em conjunto com o médico, respeitando as 
atribuições profissionais de cada um. Devem o Tecnólogo em Radiologia pautar suas atividades profissionais observando rigorosa e 
permanentemente as normas legais de proteção radiológica, bem como o Código de Ética Profissional.Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade. 
 
50 - CARGO: VIGIA  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos externos,  desde que não exijam especialização, limpeza do local que seja determinado, manter em 
ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio na conservação do bem público e outros. 
b) Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores,  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 vigilância em locais previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, 
adotando providencias tendentes a evitar roubo, 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 do ingresso. 
Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir 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. 
 
 
51 - CARGO: ZELADORA 

 

Condições de Trabalho: 
c) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
d) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza do local que seja 
determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos. 
b) Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela 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. Fazer 
mudanças;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. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 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.   Controlar a entrada e saída de pessoas e 
veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e 
demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir 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. 

 
 
 

 


