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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM – ESTADO DE MATO GROSSO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL n. º 001/2013 de 07 de Junho de 2013 
 

 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS PARA AS FUNÇÕES DE PROFESSOR E DE 
PROVAS PARA AS DEMAIS FUNÇÕES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT 

 
 

De ordem do Sr. ADRIANO XAVIER PIVETTA, Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, por 
meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2013 nomeada pela Portaria nº 073 de 22 de maio de 
2013, em conformidade com as Leis do Municipio nº 838 de 21 de Dezembro de 2004 e alterações, Lei Nº 1.669 
de 03 de Junho de 2013, Lei nº 1.671 de 03 de Junho de 2013 e demais legislações vigentes, RESOLVE divulgar 
e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado de provas e 
títulos para as funções de professor e de provas para as demais funções para Contratação por Tempo 

Determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com a execução técnico-

administrativa da empresa Atame Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
1. DAS FUNÇÕES OFERECIDAS: 
1.1. Do Quadro de Funções: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO I deste Edital. 
1.2. Para as funções que exigirem Nível Superior Completo, os devidos comprovantes de 
conclusão(Diploma/Histórico Escolar) deverão obrigatoriamente ser reconhecidos pelo MEC. 

1.3 Em razão de disposição legal, para a função que assim o exigir, o concursado deverá comprovar o registro 
válido no respectivo conselho da categoria profissional a qual pertença. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO: 
2.1. Aprovação neste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO; 
2.2. Comprovar, por ocasião da convocação, o nível de escolaridade e os requisitos específicos de habilitação 

legal exigidos para o exercício da função, conforme especificado no ANEXO I deste Edital; 
2.3. Ter Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; 

2.4. Ter no ato da convocação idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
2.5. Carteira de identidade (RG); 
2.6. CPF; 
2.7. Certidão de nascimento ou casamento; 
2.8. Título de eleitor e quitação eleitoral; 

2.9. Cartão de inscrição no PIS ou PASEP (a apresentação do cartão de inscrição no PIS ou PASEP só será 
dispensada no caso de o candidato ainda não ter sido cadastrado); 
2.10. Carteira profissional no caso de profissões regulamentadas; 
2.11. Carteira de habilitação compatível com a exigência da função(se houver exigência); 
2.12. Documento militar(se o candidato for do sexo masculino); 
2.13. Declaração de bens e valores; 
2.14. 01 foto 3x4; 

2.15. Atestado de saúde ocupacional emitido pela sua unidade de saúde municipal, que comprove ter o candidato 
aptidão física para o exercício das atribuições da função, e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício da função; 
2.16. Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em 
autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

2.17. Comprovação de outros requisitos essenciais ao exercício da função objeto do Processo Seletivo 

Simplificado. 
 
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROPOSTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (as datas 
informadas são prováveis e sujeitas à confirmação nos editais respectivos): 
 

 
3.1 DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: DATAS 

 
3.1.1. Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição: De 12/06/2013 à 14/06/2013 

3.1.2. 
Divulgação do resultado das solicitações de isenção, 

deferidas e indeferidas, de taxa de inscrição:  Até o dia 20/06/2013  

3.1.3. 
Período geral de realização das inscrições com pagamento de 
taxa: De 12/06/2013 à 21/06/2013 

3.1.4. 
Previsão de publicação da lista homologada com os nomes 

dos candidatos inscritos:  Até o dia 01/07/2013 
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3.2. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E ENTREGA DE TÍTULOS: 

 
3.2.1. 

Data da publicação do local e horário de realização das 

Provas Escritas e da Entrega de Títulos: Até o dia 01/07/2013 

 
3.2.2. 

Data da realização das Provas Escritas e da Entrega de 
Títulos: 

 
Dia 07/07/2013 

 

3.3. 

Publicação do gabarito das provas escritas: a partir das 

16h00 do 1º dia útil após a aplicação da provas. Dia 08/07/2013 

 
3.4. Previsão de publicação da pontuação dos títulos: Até o dia 15/07/2013 

 

3.5. 

Previsão de Publicação da Lista com os Nomes dos 
Candidatos Classificados para a Segunda Etapa do Processo 

Seletivo Simplificado (Realização de Prova Prática), e do 
Local e Horário da Realização das Provas Práticas: 

Até o dia 19/07/2013 
 

3.6. Data da realização das Provas Práticas: No dia 21/07/2013 

3.7. 
Previsão de Publicação do Resultado do Processo Seletivo 

Simplificado: Até o dia 24/07/2013 

 
4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
4.1. O valor correspondente à taxa de inscrição para a respectiva função está descriminado no   
ANEXO I deste Edital. 
4.1.1. 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. Somente serão admitidas inscrições via internet, no endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso, 
realizadas no período compreendido entre as 07h00 do dia 12/06/2013  até às 17h00 do dia 21/06/2013 
(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 
5.2. Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso e 

seguir os procedimentos estabelecidos a seguir: 
a) Ler atentamente este Edital e seus anexos, certificando-se que possui todos os requisitos exigidos na função. 
b) Preencher corretamente o formulário eletrônico de inscrição e confirmar a transmissão dos dados pela 

Internet. 
c) Imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição correspondente e efetuar o pagamento em qualquer agência 
bancária até o vencimento.  

5.3. Somente será considerado válido o pagamento realizado via boleto bancário, não sendo considerada 
nenhuma outra forma de pagamento para a taxa de inscrição. 
5.4. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que se 
declararem como isentos e comprovarem os requisitos solicitados para a isenção de pagamento de taxa de 
inscrição nos termos do Item 5.5. deste Edital, em conformidade ao solicitado em Lei Municipal N. 1.496/11 que 
dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição.  
5.5. Das Isenções da Taxa de Inscrição: 

5.5.1. Poderão requerer isenção no pagamento da taxa de inscrição, no período compreendido das 07h00 do 
dia 12/06/2013 até às 17h00(horário oficial de Mato Grosso) do dia 14/06/2013, os candidatos 
beneficiados pela Lei Municipal nº 1.496/11, de 14 de dezembro de 2011, que atenderem os seguintes 
requisitos: 
5.5.1.1. O Candidato que requerer a isenção da taxa de inscrição pela condição de Doador Regular de Sangue 
deverá comprovar que tenha efetuado nos últimos seis meses ao menos uma doação, contados a partir da data 
do requerimento, e terá que entregar, em envelope lacrado e destinado à Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado, identificado seu Nome, Função Pretendido, CPF, Endereço e Telefone das 07h00 as 11h00 e 
das 13h00 as 17h00 do dia 12/06/2013 até o dia 14/06/2013, na sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Mutum,  localizada na Av. Mutum n. 1.250N em Nova Mutum/MT, o Requerimento de Isenção que é 
disponibilizado somente no endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso por meio do aplicativo de 
inscrição, juntamente com as cópias dos seguintes documentos:  
a) documento de identidade do requerente, observado o subitem 9.5.1. deste Edital; 

b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular de sangue, expedido pelo Banco de 
Sangue público ou privado no qual realizou a doação, onde comprove que o mesmo tenha efetuado nos últimos 
seis meses ao menos uma doação. 
5.5.1.2. O Candidato que requerer a isenção da taxa de inscrição por  se enquadrar nas determinações do 
Decreto n.º 6.593, de 11 de dezembro de 2008 e estiver regularmente inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, deverá para obter a isenção realizar o preenchimento 

do REQUERIMENTO DE ISENÇÃO que é disponibilizado somente no endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br/concurso por meio do aplicativo de inscrição, devendo constar obrigatoriamente sob 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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pena de indeferimento o Número de Identificação Social – NIS do candidato, número esse atribuído pelo 
órgão gestor nacional do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, que será consultado quanto à 
veracidade das informações prestadas pelo candidato no Requerimento de Isenção. 
5.5.2. As informações prestadas no requerimento de isenção, bem como a documentação apresentada, serão de 
inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé 

pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.  
5.5.3. Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao candidato que:  
a) Tenha requerido a isenção na condição de Doador Regular de Sangue e que não tenha entregado o 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente preenchido e assinado, no respectivo período de isenção de 
inscrições, conforme determinado no subitem 5.5.1.1 deste Edital.  
b) Omitir informações e (ou) torná-las inverídicas, fraudar e (ou) falsificar documentação;  
c) Não observar os locais, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.5.1.1 deste Edital.  

d) Não atender aos requisitos solicitados para isenção de pagamento, conforme estipulado na respectiva Lei. 
5.5.4. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios, a 
complementação da documentação, bem como revisão.  
5.5.5. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio 

eletrônico.   
5.5.6. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.  
5.5.7. A relação dos pedidos de isenção DEFERIDOS será divulgada até o dia 20/06/2013, no Mural da 

Prefeitura Municipal de Nova Mutum e nos sites: www.grupoatame.com.br/concurso e 
www.novamutum.mt.gov.br. 
5.5.8. Será também divulgada até o dia 20/06/2013 a relação dos pedidos de isenção INDEFERIDOS.  
5.5.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, deverão acessar o endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso e imprimir o 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição correspondente, que poderá ser efetuado em qualquer 

agência bancária até a data de vencimento prevista no boleto gerado pelo cadastro de inscrição, 
conforme procedimentos descritos neste edital. 
5.5.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior estará automaticamente excluído do Processo 
Seletivo Simplificado. 
5.6. Para a inscrição via internet não será exigido o envio de qualquer documentação, exceto o envio da 
Solicitação de Isenção e documentos prevista no item 5.5.1.1. deste edital. 

5.7. Em hipótese alguma haverá alteração da função após o pagamento da inscrição. O candidato que desejar 
trocar de função poderá fazê-lo somente mediante preenchimento e pagamento de nova inscrição. 
5.8. Será admitida somente uma inscrição por participante. No caso de inscrição realizada pelo mesmo 
candidato para mais de uma função e observados todos os procedimentos, valerá somente a última inscrição 
efetivada. 
5.9. Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do candidato em 
caso de incorreção, mediante requerimento endereçado à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, ou no dia 

de realização da prova escrita, mediante a apresentação do documento original e do registro na Ata de 
Ocorrência de Sala. 
5.10. 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. 
5.11. A Prefeitura Municipal de Nova Mutum e a ATAME, Empresa Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado, 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. 
5.12. No ato da inscrição o Candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia da prova escrita, 
sendo ou não PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, deverá preencher os campos específicos do 

formulário de inscrição discriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita. Caso não expresse sua 
necessidade de tratamento diferenciado ou a deficiência física, não será possível atendê-lo.  
5.13. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Prefeitura Municipal de Nova Mutum do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado se for 
constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro ou má fé. 
5.14. A Comissão publicará aviso resumido da homologação das inscrições no Órgão Oficial de Imprensa do 
Município, e divulgará a relação completa das inscrições homologadas no Mural da Prefeitura Municipal de Nova 
Mutum e nos sites: www.grupoatame.com.br/concurso e www.novamutum.mt.gov.br. 
5.15. Será disponibilizado um terminal com internet no período das inscrições, sendo do dia 12/06/2013  até o 
dia 21/06/2013 das 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 , no Ginásio Esportivo Lauro Immich localizado à 

Avenida Mutum, nº 1233N, Centro, Nova Mutum/MT. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO: 
6.1. Compete ao candidato: 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.saaenm.com.br/
http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.saaenm.com.br/
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6.1.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Município de Nova Mutum/MT, que 
é o Jornal Oficial dos Municípios, veículo de comunicação vinculado a AMM – Associação 
Matogrossense dos Municípios: www.diariomunicipal.com.br/amm-mt; no Mural da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum/MT; nos sites www.grupoatame.com.br/concurso e 
www.novamutum.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 interpor recurso para correção destas, nos termos do subitem 13.3 deste Edital. 
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 Processo Seletivo Simplificado. 

 
7. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 
7.1. Aos candidatos portadores de deficiência física serão destinados 5% (cinco por cento) do total das vagas das 
funções que vagarem ou que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, 

cujas atribuições, recomendações e aptidões específicas sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores. 
7.2. Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 7.1., quando o resultado for fração de número inteiro 

arredondar-se-ão as vagas para o número imediatamente posterior se a parte fracionária for igual ou maior do 
que 0,5 (meio) e para número inteiro imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (meio).  
7.3. Ao candidato portador de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a 
deficiência de que é portador, submetendo-se, se convocado, à perícia médica promovida pela Prefeitura 
Municipal de NOVA MUTUM, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência e/ou 
o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. 

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. 

7.5. Para efeito deste Processo Seletivo Simplificado, consideram-se deficiências, que assegurem o direito 

de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os 

padrões internacionalmente reconhecidos. 

7.6. O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA deverá DECLARAR no ato da inscrição, no campo próprio 

especificado no formulário eletrônico, o tipo da deficiência de que é portador, o código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença  CID, e a necessidade de condição especial(se houver) para se 

submeter às provas. 

7.6.1. O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA deverá PROTOCOLAR na Prefeitura Municipal de NOVA 

MUTUM, sito na Av. Mutum, 1.250N, Centro, Nova Mutum/MT, das 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 do dia 

12/06/2013  até o dia 24/06/2013,  em envelope constando Nome, Função, CPF, Endereço e Telefone do 

Candidato e endereçado à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, o REQUERIMENTO DE VAGA 

ESPECIAL COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, 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. Os laudos médicos encaminhados não serão devolvidos aos candidatos. 

7.7. O candidato que não atender ao solicitado no subitem 7.6. deste edital não será considerado portador 

de deficiência, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova 

especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 

7.8. O candidato portador de deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, aos horários e locais de realização das provas, bem como à pontuação mínima exigida. 

7.9. As vagas reservadas a portadores de deficiência, não preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no 
Processo Seletivo Simplificado ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem de classificação. 

7.10. Os candidatos inscritos como portadores de deficiência, 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. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DAS MODALIDADES DE PROVAS: O PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, objeto deste Edital constituirá de PROVAS E TÍTULOS para as funções de Professor Ed. Básica 
que têm como exigência Nível Superior Completo e Licenciatura Plena, e de PROVAS para as demais funções da 

Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT. 
 
8.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO consistirá em Duas Etapas para as funções que tiverem Prova 
Prática, sendo: 
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8.1.1. Primeira Etapa (Classificatória e Eliminatória):  
8.1.1.1.  Realização das Provas Escritas: Sendo prova objetiva para todas as funções.   
8.1.1.2. Classificação da Primeira Etapa: Serão considerados classificados na Primeira Etapa e convocados 
para a Segunda Etapa do Processo Seletivo Simplificado (Realização de Prova Prática) somente os 
candidatos classificados até o número de vagas classificatórias da Primeira Etapa constante do Quadro 

de Funçãos ANEXO I do Edital, mais os candidatos empatados na última nota considerada para a função, sendo 
que esta classificação será realizada pela ordem decrescente da pontuação atribuída a cada um dos candidatos. 
Em caso de igualdade da pontuação serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate aos 
candidatos: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada. 

b) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver); 
c) que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
d) que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática (se houver); 
e) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais; 

f) que tiver mais idade; 
g) sorteio público. 
8.2.  Segunda Etapa (Somente para as funções que tiverem Prova Prática):  

8.2.1. Realização das Provas Práticas: Somente irão realizar as provas práticas os candidatos classificados na 
Primeira Etapa.  
 
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E ENTREGA DE TÍTULOS, E DAS PROVAS PRÁTICAS: 
9.1. As PROVAS ESCRITAS E A ENTREGA DE TÍTULOS serão realizadas no dia 07/07/2013. 
9.1.1. PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DA LISTA COM OS NOMES DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 

A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (Realização de Prova Prática), e do 
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS: até o dia 19/07/2013. 
9.1.2. As PROVAS PRÁTICAS serão realizadas no dia 21/07/2013. 
9.2. O Local e Horário das provas escritas e práticas serão divulgados: 
a) Por aviso resumido no Diário Oficial do Município de NOVA MUTUM/MT, que é o Jornal Oficial dos 
Municípios, veículo de comunicação vinculado a AMM – Associação Matogrossense dos Municípios: 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt; 

b) Nos sites: www.grupoatame.com.br/concurso e www.novamutum.mt.gov.br e  
c) No Mural da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. 
9.2.1. 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: 03 (três) horas ininterruptas. 
9.4. Os candidatos se submeterão às provas do Processo Seletivo Simplificado exclusivamente nos locais 

determinados pela Administração da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/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 Processo Seletivo Simplificado, 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 a do CREA, CRC, etc.; a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97. 

9.5.2. Será permitida a realização das provas somente ao candidato que apresentar um dos documentos 

discriminados no item anterior, desde que o documento permita, com clareza, a sua identificação. 

9.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste 

o registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias, ocasião em que será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital. 

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 Processo Seletivo Simplificado, não havendo, em 
hipótese alguma, outra oportunidade. 
9.10. Será sumariamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado, 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; 

http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
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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 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, tablet, 
pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica ou qualquer outro aparelho eletrônico 
similar, telefone, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, bonés ou óculos escuros, ou, após as provas, 

for comprovado a utilização de processos ilícitos para a realização das mesmas, constatado por meio de perícia. 
9.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em 
local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários. 
9.11.1. Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A 
falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 
9.12. Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 60 (sessenta) minutos do 

seu efetivo início por motivo de segurança. 
9.12.1. O candidato que por qualquer motivo retirar-se da sala antes do tempo mínimo estabelecido no item 
anterior terá seu nome registrado na ata de registro da sala. 
9.13. O candidato poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas somente depois de decorrida 01 (uma) 

hora do efetivo início da prova. 
9.14. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos 
tiverem concluído as provas. 

 
10. Da pontuação das Provas: 

 

Função  
Tipos de 
Provas 

N.º 
Questões 

 
Peso 

Pontuação 
da Prova 
Prática 

Total 
de 

Pontos 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

04-Ajudante de Cuidador (Abrigo) 
05-Ajudante Geral 
06-Ajudante Geral 
07-Ajudante Geral 
38-Zelador(a) 
39-Zelador(a) 
40-Zelador(a) 
 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

4,0 
3,0 
3,0 

 
 
 

100 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + PROVA PRÁTICA: Teste de Esforço Fisico 

27-Recolhedor de Lixo - Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 

- Prova Prática: Teste de 
Esforço Fisico 

10 
10 
10 

 

4,0 
3,0 
3,0 

 
 
 

 

 
ELIMINATÓRIA 

100 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + PROVA PRÁTICA 

16-Mecânico Montador  
19-Motorista 
20-Motorista de Veículos Especiais 
21-Operador de Máquinas 
22-Operador de Máquinas 
35-Tratorista 
36-Tratorista 
 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 
 
 
 
 
 

- Prova Prática 

10 
10 
10 
 
 
 
 
 

 

2,0 
2,0 
2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

01-Agente Administrativo II 
02-Agente de Combate a Endemias 
03-Agente de Combate a Endemias 
09-Auxiliar de Necropsia 
10-Cuidador (Abrigo) 
28-Secretária 
 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

4,0 
3,0 
3,0  

 
 

100 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

08-Auxiliar de Consultório Dentário 
29-Técnico(a) Agrícola 
30-Técnico(a) de Enfermagem 
31-Técnico(a) de Enfermagem 
32-Técnico(a) de Enfermagem 

33-Técnico(a) em Segurança do Trabalho 
34-Técnico em Radiologia 
 

- Língua Portuguesa 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
2,0 
5,0 

 100 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

11-Dentista/Odontólogo  
12-Enfermeiro 
13-Engenheiro Agrônomo 

14-Engenheiro de Segurança do Trabalho 
15-Farmacêutico 
17-Médico 
18-Médico Especialista (Medicina do 
Trabalho) 
37-Veterinário 
 

- Língua Portuguesa 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
2,0 
5,0 

 

 

 
 
 
 

100 

 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES 

23-Professor Ed. Básica - Nível Superior – 
Educação Física 
24-Professor Ed. Básica - Nível Superior – 
Educação Física 
25-Professor Ed. Básica - Nível Superior – 
Pedagogia 
26-Professor Ed. Básica - Nível Superior – 
Pedagogia 

- Língua Portuguesa 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
2,0 
5,0 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 

Títulos 
 

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 o solicitado na 
questão, 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, serão aplicadas no Município de Nova 
Mutum/MT, em local e horário a ser publicado em edital complementar específico. 
10.3.2. A prova prática de esforço físico será de caráter ELIMINATÓRIO; e as demais provas práticas serão de 
caráter classificatório e eliminatório, sendo de caráter ELIMINATÓRIO caso o candidato não obtenha o 
percentual mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da pontuação atribuída para a respectiva prova 

prática. 

10.3.2.1. Os candidatos classificados até o número de vagas classificatórias da Primeira Etapa 
constante do Quadro de Funções ANEXO I deste Edital, mais os candidatos empatados na última nota 
considerada para o cargo, conforme estipulado no item 8.1.1.2. deste 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.  A especificação detalhada da prova prática de Teste de Esforço Físico e das demais provas práticas a 

serem aplicadas encontram-se descriminadas no ANEXO II deste edital. 
10.3.4. Para as funções nºs 19- Motorista; 20- Motorista de Veículos Especiais; 21- Operador de 
Máquinas; 22- Operador de Máquinas; 35- Tratorista e 36- Tratorista que têm como pré-requisito o porte 
de Carteira Nacional de Habilitação com a categoria especificada para a respectiva função conforme constante do 
Quadro de Funções ANEXO I deste Edital, os candidatos deverão apresentar a respectiva habilitação com 
a Categoria Mínima exigida ou Categoria Superior para a respectivo função quando houver a 
realização da Prova Prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim Eliminados 

do Processo Seletivo Simplificado. 
 
11. Da pontuação e Análise dos títulos: 

 Títulos Pontos Documentos Comprobatórios 

a) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de 
Especialização, com carga horária mínima de 360 
horas. 

3,00 

- Certificado, expedido por instituição 

oficial de ensino, devidamente validado 
pelo Ministério da Educação; 

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

b) Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível 
de Mestrado. 

6,00 

- Certificado, expedido por instituição 
oficial de ensino, devidamente validado 
pelo Ministério da Educação; 

 
Será considerado apenas um único 

certificado, dentre os que forem 
apresentados. 
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c) Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível 
de Doutorado. 

9,00 

- 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 as funções de Professor Ed. Básica que têm como exigência Nível 
Superior Completo e Licenciatura Plena, sendo as funções: 23- Professor Ed. Básica - Nível Superior – 
Educação Física; 24- Professor Ed. Básica - Nível Superior – Educação Física; 25-  Professor Ed. Básica 

- Nível Superior – Pedagogia; 26- Professor Ed. Básica - Nível Superior – Pedagogia; e sendo o título 
apresentado deferido ou deferido parcialmente pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, o mesmo terá a 
sua pontuação publicada em uma lista específica; sendo que esta pontuação será computada somente 
para os candidatos que forem classificados na primeira etapa. 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" e "c" 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, 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 07/07/2013(dia de realização da 
prova escrita) na sala em que o canditado for realizar a prova, devendo os mesmos estar em um 
envelope contendo o nome completo do candidato e o nome e código do cargo ao qual está 
concorrendo. 
11.5. Os títulos serão avaliados de acordo com a tabela do Item 11. deste 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% (cinquenta por cento) da 
pontuação atribuída para a prova prática do respectivo cargo (se houver); que obtiver no mínimo 50% 
(cinquenta 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 da pontuação de títulos prevista no       

item 11 do mesmo edital, desde que o candidato tenha sido classificado na primeira etapa e 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: No caso de igualdade da pontuação serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios 
de desempate aos candidatos: 

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada; 
b) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver); 
c) que obtiver maior número de acertos na Prova Prática (se houver); 
d) que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
e) que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática (se houver); 

f) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais; 
g) que obtiver maior pontuação de títulos (se houver); 
h) que tiver mais idade; 
i) sorteio público. 
12.4. Reprovação: 
12.4.1. Será considerado reprovado o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por cento) da pontuação 

atribuída para a prova prática da respectiva função(se houver); o candidato que não alcançar 50% (cinquenta 
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por cento) da pontuação total no conjunto das provas estabelecido no item 10 deste Edital, 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. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, nos endereços 

eletrônicos www.grupoatame.com.br/concurso e www.novamutum.mt.gov.br, no 1º dia útil após aplicação das 
provas escritas, a partir das 16H00 (horário oficial de Mato Grosso). 
13.2. O candidato que desejar interpor recurso contra a aplicação das provas ou contra os gabaritos oficiais 
preliminares das provas objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 
divulgação dos gabaritos, no horário das 07h00 do primeiro dia às 17h00 horas do último dia, ininterruptamente, 
observado o horário oficial de Mato Grosso. 
13.3. A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico 

de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal, conforme disposições contidas no endereço eletrônico  
www.grupoatame.com.br/concurso no link correspondente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, devendo o 
candidato seguir as instruções ali contidas. 

13.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo 
será preliminarmente indeferido. 
13.5. Caberá recurso à Comissão contra omissões ou erros materiais de cada etapa, constituindo-se das etapas: 

divulgação da lista de candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; divulgação da relação dos 
candidatos classificados para a segunda etapa; resultado da análise e julgamentos de títulos; e resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado, até 02 (dois) dias úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial 
das respectivas etapas. 
13.6. Os recursos julgados serão divulgados nos endereços eletrônicos www.grupoatame.com.br/concurso e 
www.novamutum.mt.gov.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo 

enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões. 
13.7. Não será aceito recurso encaminhado via postal, via fax, via e-mail, ou por outros meios 
diversos do que determina o subitem 13.3. deste Edital. 
13.8. O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 
devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de 
livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 
circunstanciadas, conforme supra referenciado. 

13.9. Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 02 (dois) dias 
úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa conforme estipulado no subitem 13.2. deste 
edital, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como 
seu nome, número de inscrição e função. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax, 
e-mail, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 
13.10. A decisão da Comissão será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros 

materiais, havendo manifestação posterior. 
13.11. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de 
gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior. 
13.12. O recurso cujo teor desrespeite a Comissão do Processo Seletivo Simplificado será preliminarmente 
indeferido. 
13.13. Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a 

esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
13.14. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de 
provas, essa alteração valerá para 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 1º dia útil 
após a aplicação das provas escritas a partir das 16:00 horas, no Mural da Prefeitura Municipal de Nova 
Mutum/MT, nos endereços eletrônicos www.grupoatame.com.br/concurso e www.novamutum.mt.gov.br e 

facultativamente em outros órgãos da imprensa. 
 
16. DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO: Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado serão convocados sob o Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT – Estatutário, e 
o Regime Previdenciário será o RGPS (Regime Geral de Previdência Social). 

http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
http://www.grupoatame.com.br/
http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
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17. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: Após a divulgação do resultado final, o 
Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal, mediante publicação resumida na 
Imprensa Oficial do Município de NOVA MUTUM/MT, que é o Jornal Oficial dos Municípios, veículo de comunicação 
vinculado a AMM – Associação Matogrossense dos Municípios: www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

 
18. DA CONVOCAÇÃO: 
18.1. O processo de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado será realizado 
observando-se os dispositivos da legislação vigente. 
18.2. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de edital, com aviso 
publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (Jornal AMM), para a entrega dos 
comprovantes dos requisitos exigidos para contratação na função pleiteada, obedecendo rigorosamente à ordem 

de classificação. 
18.3. A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum/MT. 
18.4. Os candidatos que se inscreverem no Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga em 

uma determinada região ficam essencialmente a ela vinculados. 
18.5. A contratação de candidatos que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos será efetivada 
pelo departamento competente. 

18.6. Para efeito de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado, FICARÁ SUJEITO À 
APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO, e caso seja considerado inapto para exercer a função, não será 
contratado, perdendo automaticamente a vaga. 
18.6.1. Poderá não ser contratado o candidato portador de deficiência física aprovado, classificado e convocado, 
se for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício da função. 
18.7. Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que não se apresentar no 

prazo fixado pelo edital de convocação; não comprovar os requisitos exigidos através da documentação 
necessária para a contratação na função. 
18.8. Não obstante todas as disposições deste edital sobre a convocação do aprovado, será aplicado, no que 
couber, as disposições da Lei Orgânica Municipal e demais Leis Municipais vigentes do Município de Nova 
Mutum/MT. 
 
19. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (C.P.S.S.): A Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado 001/2013, nomeada pela Portaria nº 073 de 22 de maio de 2013, ficará instalada na Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum/MT, sito na Av. Mutum. 1.250N – Centro – Nova Mutum/MT. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos será de 01 (um) ano, a contar da 
data da homologação do seu resultado. 
20.2. Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância 

ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos classificados no cadastro de reserva, 
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 

Processo Seletivo Simplificado, em especial o endereço residencial. 
20.5. Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo 
Simplificado, valendo para esse fim, a publicação na Imprensa Oficial do Municipio, ou em outros órgãos da 
imprensa. 

20.6. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, 
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 contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com 
sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público do Município de Nova Mutum, observado o prazo 
de prescrição. 
20.9. A Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, 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. 
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20.11. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do Processo Seletivo Simplificado que se acham estabelecidas neste Edital. 
20.12. Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão de provas. 
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 Processo 
Seletivo Simplificado nas dependências do local onde forem aplicadas as provas, salvo com a devida autorização 
da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
20.15. Todos os horários mencionados neste Edital se referem ao Horário Oficial de Mato Grosso. 
20.16. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: ANEXO I - CONTENDO O QUADRO DE FUNÇÕES 
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 
DEFICIÊNCIA; ANEXO IV – CONTENDO O MODELO DO REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS; ANEXO V 
– CONTENDO O MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE TESTE DE 

ESFORÇO FÍSICO e o ANEXO VI – CONTENDO AS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES. 
20.17. QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PODERÁ SER OBTIDA 
DAS 07h00 ÀS 11h00 E DAS 13h00 AS 17h00, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA SEDE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT E PELO TELEFONE (65) 3308-5400. 
20.18. Nos endereços eletrônicos: www.grupoatame.com.br/concurso e www.novamutum.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 Processo 
Seletivo Simplificado. 
20.19. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

 
 
 
 

 
ADRIANO XAVIER PIVETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
FLÁVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO 

PRESIDENTE COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

http://www.grupoatame.com.br/concurso%20e%20www.novamutum.mt.gov.br
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ANEXO I - QUADRO DE FUNÇÕES 
 
 

Ord. Função  Escolaridade / Requisitos Exigidos 

Nº 

de 

Vagas 

N.º de 

Vagas 

Portadores 

de 

Deficiência 

Nº de Vagas 

Classificatórias 

da 1º Etapa 

Carga 

Horária 

Semanal 

Venc. 

Base R$ 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

(R$) 

Local de 

Trabalho 

 

01 
Agente Administrativo II Ensino Médio Completo 03 0 - 40 horas 1.725,83 30,00 Zona Urbana 

02 Agente de Combate a Endemias Ensino Médio Completo 09 0 - 40 horas 1.050,50 30,00 Zona Urbana 

03 Agente de Combate a Endemias Ensino Médio Completo 01 0 - 40 horas 1.050,50 30,00 
Comunidade 

Ranchão 

04 Ajudante de Cuidador (Abrigo) Ensino Fundamental Completo 01 0 - 40 horas 1.004,34 20,00 Zona Urbana 

05 Ajudante Geral Ensino Fundamental Completo 67 04 - 40 horas 1.004,34 20,00 Zona Urbana 

06 Ajudante Geral Ensino Fundamental Completo 02 0 
- 

40 horas 1.004,34 20,00 
Comunidade 

Ranchão 

07 Ajudante Geral Ensino Fundamental Completo 01 0 
- 

40 horas 1.004,34 20,00 
Comunidade São 

Manoel 

08 Auxiliar de Consultório Dentário Ensino Médio Completo com curso específico e Registro no CRO 04 0 - 40 horas 1.059,52 30,00 Zona Urbana 

09 Auxiliar de Necropsia Ensino Médio Completo 01 0 - 40 horas 1.070,42 30,00 Zona Urbana 

10 Cuidador (Abrigo) Ensino Médio Completo 04 0 - 40 horas 1.059,52 30,00 Zona Urbana 

11 Dentista/Odontólogo Graduação em Odontologia com Registro no CRO 05 0 - 40 horas 4.546,09 50,00 Zona Urbana 

12 Enfermeiro Graduação em Enfermagem com Registro no COREM 07 0 - 40 horas 2.818,57 50,00 Zona Urbana 

13 Engenheiro Agrônomo Graduação em Engenharia Agronômica com Registro no CREA 03 0 - 40 horas 3.752,62 50,00 
Comunidade 

Ranchão 

14 
Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

Graduação em Engenharia ou Arquitetura, com curso de 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível 

de pós-graduação, com Registro no CREA. 

01 0 - 40 horas 3.752,62 50,00 Zona Urbana 

15 Farmacêutico Graduação em Farmácia com Registro no CRF 01 0 - 40 horas 2.818,57 50,00 Zona Urbana 

16 Mecânico Montador Ensino Fundamental Completo + Prova Prática 02 0 10 40 horas 1.556,70 20,00 Zona Urbana 

17 Médico Graduação em Medicina com Registro no CRM 09 0 - 40 horas 9.605,87 50,00 Zona Urbana 

18 
Médico Especialista (Medicina 

do Trabalho) 

Graduação em Medicina com Especialização em medicina do 

Trabalho e registrado no CRM 
01 0 - 20 horas 6.598,06 50,00 Zona Urbana 

19 Motorista 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “AB” + Prova Prática 
01 0 10 40 horas 1.119,08 20,00 Zona Urbana 

20 Motorista de Veículos Especiais 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “D” ou  “E” + Prova Prática 
04 0 30 40 horas 1.394,32 20,00 

Zona Urbana e 

Rural* 

21 Operador de Máquinas 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “C” + Prova Prática 
02 0 10 40 horas 1.556,70 20,00 

Comunidade 

Ranchão 

22 Operador de Máquinas 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “C” + Prova Prática 
02 0 10 40 horas 1.556,70 20,00 

Comunidade 

Pontal do Marape 
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Ord. Função Escolaridade / Requisitos Exigidos 

Nº 

de 

Vagas 

N.º de 

Vagas 

Portadores 

de 

Deficiência 

Nº de Vagas 

Classificatórias 

da 1º Etapa 

Carga 

Horária 

Semanal 

Venc. 

Base R$ 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

(R$) 

Local de 

Trabalho 

23 
Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Educação Física 
Ensino Superior - Licenciatura Plena em Educação Física 04 0 

- 
20 horas 1.332,64 50,00 

Zona Urbana 

 

24 
Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Educação Física 
Ensino Superior - Licenciatura Plena em Educação Física 01 0 

- 
20 horas 1.332,64 50,00 

Comunidade 

Pontal do Marape 

25 
Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Pedagogia 
Ensino Superior - Licenciatura Plena em Pedagogia 31 02 

- 
20 horas 1.332,64 50,00 Zona Urbana 

26 
Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Pedagogia 
Ensino Superior - Licenciatura Plena em Pedagogia 05 0 

- 
20 horas 1.332,64 50,00 

Comunidade São 

Manoel 

27 Recolhedor de Lixo 
Ensino Fundamental Completo + Prova Prática de Teste de Esforço 

Físico 
15 01 100 40 horas 1.135,34 20,00 Zona Urbana 

28 Secretária Ensino Médio Completo 02 0 - 40 horas 1.218,45 30,00 Zona Urbana 

29 Técnico(a) Agrícola 
Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico Agrícola 

com Registro no CREA 
03 0 - 40 horas 1.650,79 30,00 

Comunidade 

Ranchão 

30 Técnico(a) de Enfermagem 
Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em 

Enfermagem com Registro no COREM 
10 01 - 40 horas 1.650,79 30,00 Zona Urbana 

31 Técnico(a) de Enfermagem 
Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em 

Enfermagem com Registro no COREM 
01 0 - 40 horas 1.650,79 30,00 

Comunidade 

Pontal do Marape 

32 Técnico(a) de Enfermagem 
Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em 

Enfermagem com Registro no COREM 
01 0 - 40 horas 1.650,79 30,00 

Comunidade 

Ranchão 

33 
Técnico(a) em Segurança do 

Trabalho 

Ensino Médio e Curso Técnico específico na área + comprovação de 

Registro Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. 
01 0 - 40 horas 1.650,79 30,00 Zona Urbana 

34 Técnico em Radiologia 
Ensino Médio com Curso Profissionalizante em Técnico em 

Radiologia com Registro no Conselho Competente 
03 0 - 24 horas 1.362,35 30,00 Zona Urbana 

35 Tratorista 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “D” + Prova Prática 
01 0 10 40 horas 1.070,42 20,00 

Comunidade 

Ribeirão Grande 

36 Tratorista 
Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “D” + Prova Prática 
01 0 10 40 horas 1.070,42 20,00 

Comunidade 

Pontal do Marape 

37 Veterinário Graduação em Medicina Veterinária com Registro no CRMV 01 0 - 40 horas 3.752,62 50,00 Zona Urbana 

38 Zelador(a) Ensino Fundamental Completo 48 03 - 40 horas 1.004,34 20,00 Zona Urbana 

39 Zelador(a) Ensino Fundamental Completo 05 0 - 40 horas 1.004,34 20,00 
Comunidade São 

Manoel 

40 Zelador(a) Ensino Fundamental Completo 01 0 - 40 horas 1.004,34 20,00 
Comunidade 

Ranchão 

 

*Obs: As vagas para a função 20-Motorista de Veículos Especiais serão para preencher rotas do transporte escolar dentro do município, e poderão ou não 

ter a necessidade de pernoitar na Zona Rural. 
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ANEXO II  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS 
 

 NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

FUNÇÕES: 04-AJUDANTE DE CUIDADOR (ABRIGO); 05-AJUDANTE GERAL; 06-AJUDANTE GERAL; 07-AJUDANTE 
GERAL; 16-MECÂNICO MONTADOR; 27-RECOLHEDOR DE LIXO; 19-MOTORISTA; 20-MOTORISTA DE VEÍCULOS 
ESPECIAIS; 21-OPERADOR DE MÁQUINAS; 22-OPERADOR DE MÁQUINAS; 35-TRATORISTA; 36-TRATORISTA;       
38-ZELADOR(A); 39-ZELADOR(A); 40-ZELADOR(A): 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. 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; Nomes: próprios e comuns; Morfologia: Processo de formação de palavras; Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica. 
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. 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 1o grau; Equações do 2o grau; Funções do 1o e 2o graus; Problemas e 
Sistemas do 2o 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 Vargas (1945 – 1954); 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 Cardoso (1995-2002), o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o 
governo da Presidenta Dilma Rousseff; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de NOVA 
MUTUM/MT. 
 
PROVAS PRÁTICAS: 
 
16-MECÂNICO MONTADOR: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, quanto aos tipos 
de manutenção, plano de manutenção e lubrificação; Conhecimentos em manutenção de máquinas pesadas, noções de 
mecânica, elétrica, solda e noções hidráulicas; conhecimentos mecânicos de desmontagem e montagem total ou parcial do 
motor, câmbio e outras partes do veículo para consertar ou substituir a peça defeituosa; falhas de partidas; falhas de 
iluminação; falhas de indicadores de temperatura do motor e nível de combustíveis; peças e ferramentas e noções básicas de 
segurança e higiene do trabalho. 
 
19-MOTORISTA: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de manobras e 
procedimentos práticos de funcionamento, sendo o veículo a ser utilizado compatível com a categoria de habilitação exigida 
para a função. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA “AB”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA 
MÍNIMA EXIGIDA OU CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE 
NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA SENDO ASSIM ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
 
 
20-MOTORISTA DE VEÍCULOS ESPECIAIS: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, 

como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o veículo a ser utilizado compatível com a 
categoria de habilitação exigida para a função. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “D” ou “E”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA 
HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO 
DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA SENDO ASSIM ELIMINADO DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
 
 

21-OPERADOR DE MÁQUINAS(Comunidade Ranchão): Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do 
candidato, como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo que a máquina utilizada na 
aplicação da prova prática para aferimento das habilidades do candidato será uma MOTONIVELADORA. ESTA FUNÇÃO TEM 
COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “C”, DEVENDO O 
CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU CATEGORIA 
SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA 
PRÁTICA SENDO ASSIM ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
 
22-OPERADOR DE MÁQUINAS(Comunidade Pontal do Marape): Onde serão testados os conhecimentos práticos e 
operacionais do candidato, como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo que a máquina 
utilizada na aplicação da prova prática para aferimento das habilidades do candidato será uma PÁ-CARREGADEIRA.   ESTA 
FUNÇÃO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “C”, 
DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU 
CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER 
REALIZAR A PROVA PRÁTICA SENDO ASSIM ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
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27-RECOLHEDOR DE LIXO: Realização de Teste de Esforço Físico –  PROVA ELIMINATÓRIA (VIDE PROVA PRÁTICA 
- TESTE DE ESFORÇO FÍSICO NA PARTE FINAL DESTE ANEXO II). 
 

35-TRATORISTA; 36-TRATORISTA: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, para aferimento das habilidades do candidato.          
ESTAS FUNÇÕES TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “C”, 
DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU 
CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER 
REALIZAR A PROVA PRÁTICA SENDO ASSIM ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
 

 

 NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  

FUNÇÕES: 01-AGENTE ADMINISTRATIVO II; 02-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; 03-AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS; 09-AUXILIAR DE NECROPSIA; 10-CUIDADOR (ABRIGO); 28-SECRETÁRIA: 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 1o grau; Equações do 2o 
grau; Funções do 1o e 2o graus; Problemas e Sistemas do 2o grau. Cálculo Numérico; Funções; Função Polinominal do 1o e 2o 
Graus; Funções Modular; Função 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; 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 Elevada, 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; 
Direito da Criança e do adolescente(Constituição Federal e a Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente); 
Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de NOVA MUTUM/MT. 
 

 

 NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FUNÇÕES: 08-AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO; 29-TÉCNICO(A) AGRÍCOLA; 30-TÉCNICO(A) DE 
ENFERMAGEM; 31-TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM; 32-TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM; 33-TÉCNICO(A) EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO; 34-TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 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). 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; 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 Elevada, 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; 
Direito da Criança e do adolescente(Constituição Federal e a Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente); 
Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de Nova Mutum/MT. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FUNÇÃO: 
 
08-AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Higiene dentária. Técnicas auxiliares de odontologia. Preparação do paciente. 
Instrumentação. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do campo preparatório. Seleção de moldeiras 
e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e manutenção dos equipamentos. Noções 
básicas de controle de infecções: micro-organismos, infecções cruzadas, assepsia e anti-sepsia. Desinfecção e esterilização. 
Noções de anatomia oral. 

 
29-TÉCNICO(A) AGRÍCOLA: Sistemas agrossilvipastoris e integração lavoura, pecuária e agroecologia. Silvicultura, 
fruticultura, horticultura. Grandes culturas e pastagens: classificação, semeadura, plantio, adubação, pragas e doenças, tratos 
culturais, colheita, transporte e armazenamento, produção de mudas em viveiros. Irrigação e drenagem: sistemas e cálculos. 
Capacidade de campo. Ponto de murcha, evapotranspiração, equipamentos e frequência de rega. Construções e instalações 
rurais: projetos agropecuários com cálculos para dimensionamento. Topografia: equipamentos, GPS, levantamento topográfico, 
terraceamento, curva de nível, terraplenagem e estradas rurais. Modalidades de agriculturas: convencional, tradicional, 
orgânica e biodinâmica com seus conceitos e particularidades e produtos utilizados. Transgênicos. Solos: formação, 
classificação, correção, adubações para culturas, ocorrência, física do solo, ciclo de nutrientes. Morfologia vegetal. Tratamento 
de dejetos. Reserva legal e mata ciliar. Produção de sementes e mudas. Aplicação de agrotóxicos: segurança no trabalho e uso 
de EPIs e EPCs. Prevenção e combate a incêndios. Normas técnicas inerentes às atividades do cargo. 
 
30-TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM; 31-TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM; 32-TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM: 
Fundamentos de Enfermagem: técnicas, medicamentos, procedimentos de enfermagem. Meios de desinfecção e esterilização. 
Deontologia. Enfermagem em Urgência e Emergência. Enfermagem no Centro Cirúrgico. Enfermagem no atendimento a criança 
hospitalizada. Assistência de Enfermagem aos distúrbios dos aparelhos: respiratório, digestivo, urinário, cardiovascular, 
locomotor e esquelético, nervoso, ginecológicas e obstétricas, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, psiquiátricas. 
Serviço de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Tratamento de feridas. 
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Noções de Nutrição e Dietética: dietas hospitalares e nutrição e patologia. Atenção à criança: crescimento e desenvolvimento, 
aleitamento materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias e doenças prevalentes da infância. Atenção á 
Saúde da Mulher: Pré-Natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, Planejamento Familiar e DST/AIDS. Atenção á 
Saúde do Adulto (doenças crônico-degenerativas). Enfermagem em Geriatria. Assistência de Enfermagem e Queimaduras. 
Assistência de Enfermagem em Intoxicações Exógenas: alimentares, medicamentosas, envenenamentos. Assistência de 
Enfermagem em Picadas de Insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). A inserção dos Serviços 
de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Funcionamento 
dos sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos 
genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos 
agentes infecciosos e ectoparasitos. Noções básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e assistência de 
enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Preparação e 
acompanhamento de exames diagnósticos. Ética Profissional. Legislação: Lei Federal nº 5.905/73, Lei Federal nº 7.498/86 e 
Lei Federal nº 8.080/90. 
 
33-TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; 
Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores inseguros; 
Inspeção em postos de combate a incêndios , mangueiras , hidrantes , extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade 
prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes; 
Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de 
extintores; CIPA  -  SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos.  
 
34-TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Noções básicas sobre as radiações: riscos as radiações na radiologia diagnóstica; meios de 
proteção; aparelhos de Raios X; grades, cones, colinadores, ecrans, intensificadores; câmara escura; revelação manual e 
automática; componente da câmara escura; filmes, revelador, fixador e componentes. Fatores radiológicos: incidências; 
identificação das radiografias; incidências de rotina e incidências especiais. Técnica radiológica: membro superior; mão; ossos 
do corpo, quirodáctilos; mão, corpo estranho; idade óssea, punho, cotovelo, antebraço; braço; ombro; omoplata; articulação 
acrômio clavicular; clavícula; articulação externo-clavicular. Membro inferior: pé, retro-pé; pododáctilos; calcâneo; pés planos; 
articulação tíbio tásica (rupturas ligamentares); perna; joelho; rótula; fêmur; articulação coxo femural; bacia, púbis, 
articulação sacro ilíaca; escanograma. Coluna vertebral; coluna cervical; coluna torácica; coluna lombo-sacra; cóccix; coluna 
para escoliose. Crânio: radiografias panorâmicas; radiografias no politraumatizado; sela Túrcica; buraco óptico; mastóides, 
seios da face. Radiografias simples de abdômen e do tórax. Exames contratados. Legislação da saúde: Constituição de 1988, 
título VIII, capítulo II, seção II. 
 

 

 NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

FUNÇÕES: 11-DENTISTA/ODONTÓLOGO; 12-ENFERMEIRO; 13-ENGENHEIRO AGRÔNOMO; 14-ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO; 15-FARMACÊUTICO; 17-MÉDICO; 18-MÉDICO ESPECIALISTA(MEDICINA DO 
TRABALHO); 37-VETERINÁRIO: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal e/ou não verbal, literário e/ou não 
literário; Tipologia textual; Funções da linguagem; Coesão e Coerência; Sintaxe: frase, oração, período (termos de orações), 
concordância verbal e nominal; Morfologia: Classes de palavras, letras e formas; Pontuação; Acentuação gráfica; Ortografia; 
Semântica; Noções de literatura (conceito e linguagem literária: figuras de linguagem); emprego da Crase; significação das 
palavras; empregos das classes de palavras. 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; 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 Elevada, 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; 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 Cardoso (1995-2002), o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o governo da Presidenta Dilma 
Rousseff. Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de Nova Mutum/MT. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FUNÇÃO: 
 
11-DENTISTA/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. Lei nº 5.081 de 24 de agosto de 1966 e Decreto Federal nº 68.704 de 03 de junho de 
1971. 
  
12-ENFERMEIRO: Introdução à Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem. Cadeia de Frio: Meios de desinfecção e 
esterilização. Administração Aplicada à Enfermagem. Administração em Enfermagem. Supervisão em Enfermagem. 

Enfermagem em Urgência e Emergência. Considerações Gerais sobre Pronto Atendimento: Definição de urgência e emergência. 
Prioridade no tratamento. Princípios para um atendimento de urgência. Assistência de Enfermagem aos distúrbios dos 
aparelhos: respiratório, digestivo, urinário, cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, ginecológicas e obstétricas, dos 
distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, psiquiátricas. Serviço de Atendimento Móvel ás Urgências (SAMU 192). 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Tratamento de feridas. Noções de Nutrição e Dietética (1º ano de vida, 
Hipertensão, Obesidade, Dislipidemia, Diabetes Mellitus). Atenção Básica à Saúde: Atenção à criança (crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias e doenças prevalentes da 
infância). Atenção á Saúde da Mulher (Pré-Natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, Planejamento Familiar) e 
DST/AIDS. Atenção á Saúde do Adulto (doenças crônico-degenerativas). Enfermagem em Geriatria. Assistência de 



Prefeitura Municipal de Nova Mutum 
Estado de Mato Grosso 

CNPJ 24.772.162/0001-06 
 
 

Av. Mutum. 1.250N – Fone (0**65)3308-5400 – CEP 78450-000 – Nova Mutum – MT 

CNPJ: 24.772.162/0001-06 – www.novamutum.mt.gov.br 17 

Enfermagem e Queimaduras. Assistência de Enfermagem em Intoxicações Exógenas (alimentares, medicamentosas, 
envenenamentos). Assistência de Enfermagem em Picadas de Insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e 
vacinas). Cuidados de enfermagem na prevenção de deformidades. 
 
13-ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Legislação: Lei n° 4.771/65 e alterações, Lei n° 6.938/81 e alterações, Resoluções CONAMA 
n° 1/86, n° 302/2002, n° 303/2002; nº 425/2010 e nº 429/2011. Solo: classificação do solo, a influência do relevo, do clima e 
do tempo na formação do solo, a influência das propriedades físicas, químicas e da matéria orgânica do solo sobre suas 
condições agrícolas, condições agrícolas dos solos, fatores limitantes das condições agrícolas do solo, classificação de terras no 
Sistema de capacidade de uso da terra, avaliação da aptidão agrícola das terras, viabilidade de melhoramento das condições 
agrícolas das terras; fertilidade (constituição do solo, avaliação da fertilidade, correção do solo); Avaliação de Imóveis Rurais: 
conceitos gerais sobre a avaliação de imóveis rurais, valor da terra nua e benfeitorias, conceitos básicos de valor, preço e 
custo, métodos de avaliação; Sensoriamento: fundamentos, Radiometria, principais sistemas sensores, noções gerais de 
processamento digital de imagens; comportamento espectral dos alvos; fundamentos de Fotointerpretação, análise e técnica 
de interpretação fotográfica; Reforma Agrária e Sustentabilidade: sistemas de produção na agricultura familiar, Programa 
Zoneamento Ecológico-Econômico: concepção geral, fundamentos conceituais.  
 
14-ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Conceito e caracterização de insalubridade e periculosidade. Eliminação 
ou neutralização da insalubridade e/ou periculosidade. Explosivos e inflamáveis. Energia elétrica. Radiação ionizante. Perícia 
extrajudicial, perícia judicial e laudo pericial. Os danos à saúde do trabalhador. Trabalho em atividades perigosas ou penosas. 
Jurisprudências relativas à insalubridade e periculosidade; Legislação e as normas técnicas. Proteção jurídica. Perícia judicial. 
Direito ambiental e meio ambiente do trabalho. Aposentadoria e laudos técnicos. Aposentadoria especial. Critério de 
caracterização. Aposentadoria especial por ruído. Definição, dispositivos legais, objetivo do perfil profissiográfico previdenciário. 
A utilização, manutenção e modelo de formulário do perfil profissiográfico previdenciário; Proteção ambiental: Transformação 
do ambiente. Controle de qualidade ambiental. Qualidade do ar e da água. Controle de resíduos e reciclagem; Tecnologia e 
prevenção no combate a sinistro: Tecnologia e prevenção no combate a sinistro. Propriedade físico-química do fogo. O incêndio 
e suas causas. Classes de incêndio. Métodos de extinção. Agentes e aparelhos extintores. Extintores de incêndio. Sistemas de 
prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. Planos de emergência e auxílio mútuo; Programa deprevenção de 
riscos ambientais (PPRA) e Legislação da Medicina do Trabalho: NR 09. Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). Registro, manutenção e divulgação do PPRA. Riscos ambientais. Avaliação e controle de agentes 
ambientais. Riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos. Temperaturas. Ruídos, poeiras, radiações ionizantes e não 
ionizantes, gases, vapores, vibrações, calor e frio, temperaturas extremas, iluminação, ventilação industrial e riscos químicos 
Técnicas de uso de equipamentos de medições. Legislação da Medicina do Trabalho; Sistemas de Prevenção a combate a 
incêndio e pânico; Ergonomia: NR-17. A aplicabilidade, Conceito, as linhas e tipos da Ergonomia. Aplicação, métodos, técnicas 

e objetivo da ergonomia. Aplicação da Antropometria, biomecânica e atividades musculares. Espaços e Postos de trabalho. 
Fatores ambientais. Ergonomia e prevenção de acidentes. Informação e operação (informações visuais, uso de outros sentidos, 
controles e relacionamento entre informação e operação). Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de 
materiais. Equação de NIOSH. Duração, ritmo e carga de trabalho. Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Trabalho, tarefa e 
atividade. Legislação específica. Lei n.º 6514, de 22/12/77. Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214, 
de 08/06/78 e legislações complementares. Consolidação das Leis do Trabalho. Convenção OIT. Acidente de trabalho: 
conceitos, legislação, registro, comunicação, análise e estatística. Prevenção e controle de riscos. Proteção contra incêndios e 
explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. Ergonomia. Doenças do trabalho. Proteção ao meio-ambiente; Controle 
de resíduos e efluentes industriais; Legislação Ambiental. Sistema de Gestão BS 8800, OHSAS 18001,ISO 14000. Transporte 
de produtos perigosos; Transferência de Produtos Químicos. Responsabilidade civil e criminal. Política de Segurança e Saúde no 
Trabalho: planejamento, implementação e operação. 
 
15-FARMACÊUTICO: Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. 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. 
 
17-MÉDICO: Código de Ética. 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, Diarreia 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. 
 
18-MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA DO TRABALHO): Código de Ética. 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, Diarreia 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. 
Conceito de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador. Legislação sobre Higiene, Segurança e Medicina 
do Trabalho da CLT. Principais Convenções e Recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. Normas regulamentadoras e textos 
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complementares. Estrutura institucional de Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e Serviços de Medicina do Trabalho: 
finalidade, organização e atividades. Legislação Previdenciária (Leis 8.812 e 8.213 e Decreto 3.048). Acidentes do Trabalho: 
conceito, principais causas, aspectos legais, registro, taxas de frequência e gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria 
especial: Critérios para concessão. Comissão Interna de Prevenção de acidentes (CIPA): conceito, organização e normatização. 
NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: Diretrizes, responsabilidades e implantação. NR-9: 
Programa de Prevenção de riscos Ambientais – PPRA: estrutura, desenvolvimento e responsabilidade. Indicador biológico e 
monitoramento; conceito e aplicação. Doenças relacionadas com o trabalho (de acordo com o manual de normas de doenças 
relacionadas com o trabalho do Ministério da Saúde): conceito, causas, nexo técnico, aspectos fisiopatológicos, aspectos legais, 
aspectos periciais, registro de doença e medidas preventivas. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos 
principais fatores de riscos (biológico, químico, físico, ergonômico) das doenças relacionadas com o trabalho. Ambientes e 
condições insalubres: aspectos legais, limite tolerância, nível de ação, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas, 
enquadramento etc. higiene dos ambientes de trabalho e instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). 
Controle médico de grupos de trabalhadores especiais (menores, deficientes, alcoolismo, portadores de doenças crônicas, etc.). 
Câncer ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismo, principais substâncias e processos de trabalho que implicam 
em carcinogenicidade potencial. Toxicologia ocupacional. Ergonomia aplicada ao trabalho. Profilaxia de doença transmissíveis 
relacionadas com a saúde do trabalhador. Biossegurança: conceito e normas. Resíduos: tipo, coleta, segurança e tratamento. 
Manejo ambiental de resíduos do domicílio, do comércio e da industria. Fisiologia do exercício, nutrição, desempenho físico e 
saúde do trabalhador. Promoção de saúde nos ambientes de trabalho. 
 
37-VETERINÁRIO: Normas Gerais de Higiene de Produtos de Origem Animal: água de abastecimento e consumo; normas 
gerais de limpeza, detergência e sanitização, drenagem e tratamento de efluentes; artrópodes e roedores na higiene dos 
estabelecimentos. Fraudes por: alteração, adulteração e falsificação. Infecções e intoxicações alimentares: Salmonella, 
Shigella, Yersinia enterocolítica, Streptococoa Vibrio parahaemolyticua Campylobacter, aostridium, Bacillus, Stapylococcus. 
Fungos Produtores de Micotoxinas: toxinas e micotoxicose - aspergillus, penicillium, fusarium, claviceps. Procedimentos na 
investigação epidemiológica: surtos de infecções e toxinfecções alimentares. Prevenção. Pesquisa de microorganismo: 
indicadores e patogênicos em alimentos. Fatores que interferem no metabolismo dos microorganismos: intrínsecos e 
extrínsecos. Aditivos empregados na indústria de alimentos: riscos dos aditivos intencionais. Riscos dos aditivos acidentais ou 
incidentais, legislação. Inspeção ante e pós-morte: procedimentos, objetivos. Nodos linfáticos: exploração obrigatória na rotina 
de inspeção e na reinspeção. Cortes de carnes de bovinos, suínos e ovinos: obtenção, reconhecimento, técnicas de 
embalagem, transporte e legislação. Transformação do músculo em carne: "Rigor mortis" e maturação. Inspeção e julgamento 
de carcaças e vísceras de animais de açougue: portadores de doenças infecciosas, parasitárias transmissíveis ou não ao 
homem pela ingestão e/ou manipulação de carnes. Frigorificação: conceito, carnes resfriadas, refrigeradas e congeladas, 
obtenção, características, armazenagem. Alterações, descongelamento e transporte. Carnes curadas: fundamentos, métodos 

de cura, processo de defumação, produtos curados. Carnes envasadas: conceito, classificação pela acidez ou valor do pH, 
fundamentos do tratamento térmico, fontes de contaminação, operações tecnológicas, appertização, embalagem, 
armazenamento. Irradiação de Alimentos: conceito, processamento, aplicações, legislação. Alimentos Transgênicos: 
biotecnologia, aplicações, avaliação da segurança, legislação. Higiene das diversas fases do preparo de carcaças e vísceras de 
aves: inspeção ante e pós-morte. Reinspeção no consumo, legislação. Refrigeração do pescado: na embarcação, no entreposto 
e na distribuição. Inspeção organoléptica do pescado. Obtenção higiênica do leite: fatores que influem na qualidade higiênica 
do leite. Leite de consumo, beneficiamento: processamentos, envase. Inspeção sanitária e critério de julgamento. Leite 
esterelizado e leites aromatizados: características e higiene de sua obtenção: inspeção e julgamento. Queijos dos diversos 
tipos: características e higiene de sua obtenção. Alterações e defeitos. Características do mel de abelhas: fraudes. 
Epidemiologia: princípios epidemiológicos, informações epidemiológocas, sistemas de notificação e de vigilância, estudos 
epidemiológicos, apresentação dos dados de saúde, classificação das medidas preventivas. Zoonoses: etiologia, grupos e 
classificação (SCHWABE, 1969) das zoonoses, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, profilaxia. 
Teníasecisticercose, tuberculose, leishmaniose, raiva, leptospirose, brucelose, toxoplasmose, carbúnculo, fascilose, doença de 
Chagas, esquistossomose, dengue, febre amarela, fagicolose, anisaquíase, sarcosistose, hantavirose. As boas práticas de 
fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos.  Ética profissional. 
 
 

 NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES 

FUNÇÕES: 23-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO FÍSICA; 24-PROFESSOR ED. BÁSICA - 
NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO FÍSICA; 25-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – PEDAGOGIA;                 
26-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – PEDAGOGIA: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal 
e/ou não verbal, literário e/ou não literário; Tipologia textual; Funções da linguagem; Coesão e Coerência; Sintaxe: frase, 
oração, período (termos de orações), concordância verbal e nominal; Morfologia: Classes de palavras, letras e formas; 
Pontuação; Acentuação gráfica; Ortografia; Semântica; Noções de literatura (conceito e linguagem literária: figuras de 
linguagem); emprego da Crase; significação das palavras; empregos das classes de palavras. 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; 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 Elevada, 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; 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 Cardoso (1995-2002), o Governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2010), o governo da Presidenta Dilma Rousseff. Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e 
Sociais do Município de Nova Mutum/MT.CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODAS AS FUNÇÕES DE 
PROFESSORES: O Professor: Concepções da aprendizagem e do ensino escolar mais habitual entre os docentes; Os 
mecanismos, técnicas e instrumentos de exercício do poder na relação professor-aluno, tanto em seus aspectos mais concretos 
quanto em seus aspectos simbólicos; Relação teoria x prática: momentos constitutivos de uma mesma totalidade; Plano de 
aula: como elaborar?; Estrutura da aula; A Avaliação: A Avaliação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
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9394/96; A Avaliação mediadora e prática de ensino; Contribuições da teoria Piagetiana à perspectiva mediadora; As três 
avaliações: diagnóstica, formativa e somativa; Avaliação como instrumento de poder; Processo de Recuperação de alunos ou 
de conteúdos?; A avaliação no cotidiano escolar; A construção do fracasso escolar; Visão do erro numa perspectiva 
construtivista no contexto escolar. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FUNÇÃO: 
 
23-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO FÍSICA; 24-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL 
SUPERIOR – EDUCAÇÃO FÍSICA: 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. Lei 9.696 de 1º de setembro de 1998 e Resolução CONFEF nº 
211/2011. 
 
25-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – PEDAGOGIA; 26-PROFESSOR ED. BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR – 
PEDAGOGIA: : Legislação Educacional: A Educação na Constituição Federal; O Estatuto da Criança e do Adolescente. PDE 
(Plano de Desenvolvimento da Escola); PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais); Os Projetos de Trabalho; Competências e 
práticas sociais; A transferência e a integração dos conhecimentos; O Sujeito cognoscente; O desenvolvimento infantil nos 
aspectos: Intelectuais, Sociais e Emocionais; A Escola e o desenvolvimento do pensamento; Desenvolvimento e Aprendizagem; 
Pensamento e Linguagem; Processos de Socialização; Psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas 
cognitivas da criança e do adolescente e em suas implicações prático-pedagógicas; Organização dos esquemas; Inteligência: 
uma ou múltiplas; Conhecimentos prévios; Variáveis afetivas; Variáveis socioeconômicas; Formas de pensar o desenho infantil; 
Desenvolvimento do grafismo infantil; O corpo e o grupo na escola; A formação do pensamento lógico matemático; Eco 
pedagogia - Educação planetária; A Ciência e o desenvolvimento do pensamento científico; Alfabetização como processo de 
conquista da autonomia; A alfabetização como um ato criador - Tema Gerador; Letramento; A criança e o adolescente em 
exercício do poder - Seus recursos, suas armas. A violência simbólica, a violência física. A submissão. O medo e a 
incompreensão. Concepções de Educação: O paradigma educacional emergente; Mudança na missão da escola; Currículo em 
ação; Educação: um diálogo aberto; A importância do contexto; Inter e transdisciplinaridade; Instrumentações eletrônicas e 
redes temáticas. 
 
 
 

 

 PROVA PRÁTICA - TESTE DE ESFORÇO FÍSICO 
 

1. Teste de Esforço Físico para a Função: 27-Recolhedor de Lixo. 
 

2. O Teste de Esforço Físico tem como objetivo avaliar o desempenho físico do candidato e será de caráter ELIMINATÓRIO.  
 

3. Somente participarão da prova prática de Teste de Esforço Físico os candidatos classificados até o número de vagas 

classificatórias da Primeira Etapa constante do Quadro de Cargos ANEXO I do Edital, mais os candidatos empatados na última 
nota considerada para o cargo.  
 

4. Para a realização da prova de Teste de Esforço Físico os candidatos deverão comparecer ao local designado, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente: 
 

a- De documento de identidade original (em conformidade com o Item 9.5.1. do Edital 001/2013); 
 

b- Do ATESTADO MÉDICO EMITIDO COM NO MÁXIMO 30(TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA 
PROVA (VIDE  ANEXO V - MODELO DO ATESTADO MÉDICO), CERTIFICANDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE APTO 
PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO FÍSICO. 
 
4.1. O ATESTADO MÉDICO DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA DETERMINADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA, ANTES 
DE SEU INÍCIO. 
 

4.2. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR O ATESTADO MÉDICO NÃO PODERÁ REALIZAR A PROVA DE TESTE DE 
ESFORÇO FÍSICO, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO. 
 

5. O candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada para prática desportiva (calção e camiseta ou agasalho e calçando 
meias e tênis).  
 

6. Aos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a 
capacidade dos candidatos não serão concedidos qualquer tratamento privilegiado. 
  

7. O aquecimento e preparação para a prova são de responsabilidade do candidato. 
  

8. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que o profissional responsável pela aplicação da prova 
concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu 
desempenho. 
  

9. Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério do profissional responsável pela aplicação da prova e da 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO (CEC), o Teste de Aptidão Física poderá ser adiado ou interrompido, acarretando novo 
horário e/ou data a serem estipulados e divulgados aos candidatos presentes. 
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10.  A prova de Teste de Esforço Físico consistirá das seguintes etapas:  

SEXO 

 

A) Corrida 

(10 minutos) 

B) Abdominal 

(60 segundos) 

C) Flexão 

(Sem interrupções) 

Masculino Mínimo 

Índice: 1.900m 

Mínimo 

Índice: 20 Repetições 

Mínimo 

Índice: 20 Repetições 

Feminino Mínimo 

Índice: 1.700m 

Mínimo 

Índice: 16 Repetições 

Mínimo 

Índice: 20 Repetições 
A) Corrida: O avaliado deverá correr ou andar utilizando o percurso estabelecido, durante 10 minutos. 
Procedimento: Os examinadores iniciarão a corrida através de um apito sonoro, aos 8 minutos de prova será feito um 

aviso através de um sinal sonoro e o término será feito através de dois sinais sonoros. 
  
B) Abdominal: Posição inicial - decúbito dorsal, pernas e braços (no prolongamento da cabeça) estendidos. 
Procedimento: O avaliado realizará sucessivas flexões e extensões abdominais e de pernas (remador), sem interrupções 

durante 60 segundos. Quando da extensão do abdômen e das pernas, a região dos omoplatas e os calcanhares deverão tocar o 
solo, enquanto as mãos permanecem acima da linha da cabeça. 

 
C) Flexão: Posição inicial: de frente para o solo, pernas unidas e estendidas, articulações dos cotovelos em extensão, mãos 

na linha dos ombros. 
Para sexo Masculino: Mãos e pés apoiados no solo, 4 (quatro bases). 
Para sexo Feminino: Mãos e joelhos apoiados no solo, e calcanhares elevados, 4 (quatro bases). 
Procedimento: a flexão será efetuada até ocorrer um ângulo de 90º (noventa graus) entre braço e antebraço (articulação 

do cotovelo), devendo os cotovelos manter-se posicionados à 90º (noventa graus) em relação ao tronco, conforme a flexão do 
cotovelo for desenvolvida. 
 

11.  Serão considerados habilitados no Teste de Esforço Físico, somente os candidatos que obtiverem o índice mínimo exigido 
nas 03 (três) modalidades: Corrida (resistência aeróbica: masculino índice mínimo 1.900 metros e feminino índice mínimo 
1.700 metros); Abdominal (60 segundos: masculino índice mínimo 20 repetições e feminino índice mínimo 16 repetições) e 
Flexão (Sem interrupções: masculino índice mínimo 20 repetições e feminino índice mínimo 20 repetições).                    
SERÃO ELIMINADOS OS CANDIDATOS QUE NÃO ATINGIREM OS ÍNDICES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA 
DO ITEM ANTERIOR (ITEM 10). 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
ADRIANO XAVIER PIVETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
FLÁVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO 

 PRESIDENTE COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
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ANEXO III 
REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL  

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2013 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Nome do Candidato: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Cargo: 

______________________________________________________________________________ 

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

DEFICIÊNCIA, 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 e nº do CRM 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 NOVA MUTUM, 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 2013. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura Candidato 
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ANEXO IV 

TÍTULOS 

REQUERIMENTO 

Requerente:_______________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

Código do cargo:________________ 

N.º RG:____________________________      N.ºCPF:____________________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______(______________) pontos, referente ao título 

constante do Item 11 do Edital n.º 001/2013, LETRA______(_______________________________) 

para fins de classificação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO da Prefeitura Municipal de Nova 

Mutum/MT.  

(Obs.: Os títulos constantes das letras "a", "b" e "c" do item 11 não são cumulativos entre si, sendo 

considerado somente o de maior pontuação. Só serão considerados os títulos que tiverem correlação com a 
respectiva área de atuação do cargo). 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________, ______ de ________________ de 2013. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO 

 

Em cumprimento ao item 11 do Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n.º 001/2013 da 

Prefeitura de Nova Mutum/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 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE 

PROVA PRÁTICA DE TESTE DE ESFORÇO FÍSICO 
 

 

 

ATESTADO 
 

 
 

 
Atesto que o Sr.(a) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________, portador(a)  
da Carteira de Identidade nº ____________________, encontra-se, no momento do 

presente exame médico, em perfeitas condições físicas, para realizar a prova de 
TESTE DE ESFORÇO FÍSICO, citada no Edital do Processo Seletivo Simplificado 

001/2013 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT para a função:                    
27-Recolhedor de Lixo, que compreende os seguintes testes: Corrida (resistência 

aeróbica: masculino índice mínimo 1.900 metros e feminino índice mínimo 1.700 
metros); Abdominal (60 segundos: masculino índice mínimo 20 repetições e 

feminino índice mínimo 16 repetições) e Flexão (Sem interrupções: masculino índice 
mínimo 20 repetições e feminino índice mínimo 20 repetições). 

 
 

_______________________, _____de __________________de 2013. 
 

 
_____________________ 

NOME (MÉDICO) 
Nº REGISTRO CRM/____ 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

-O atestado médico deverá conter assinatura, carimbo e número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina–CRM do profissional, emitido 

com no máximo 30(trinta) dias de antecedência da prova.  
 

-O atestado médico deverá ser entregue no dia determinado para a 
realização da prova, antes de seu início. O Candidato que não apresentar o 

Atestado Médico não poderá realizar a prova de TESTE DE ESFORÇO 
FÍSICO, sendo assim ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado. 
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ANEXO VI 
 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 
 

 

01- Agente Administrativo II: 
Especificações: 

 Esforço físico: nenhum. 

 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem 

iniciativa própria para a tomada de decisões. Lida com informações de caráter sigiloso, cuja divulgação trará 
prejuízos à Administração Pública Municipal. 

 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Presta assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controla os 

serviços mais complexos do escritório. Implanta novos sistemas de fluxo de papeis na busca de maior 
agilidade e eficácia. 

 Descrição detalhada: 
 Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos trabalhos 

técnicos e administrativos. 
 Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para assegurar 

a obtenção dos resultados. 
 Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, computando 

gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando 
levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição 
financeira, contábil e outros. 

 Participa de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxogramas, 
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 

 Desempenha suas funções utilizando a tecnologia disponível no seu setor, tais como computadores e os 
programas existentes e necessários e todos os do Oficce. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

02- Agente de Combate a Endemias; 03- Agente de Combate a Endemias:  
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática, que exigem iniciativa própria 

para tomada de decisões e recebe instruções e supervisão imediata. 
Especificações: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento, em trabalhos externos, exercendo 
a fiscalização. 

 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade / dados confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso, de acordo com sua área de 

atuação 
 Responsabilidade / patrimônio: lida com recursos de forma indireta, provenientes da aplicação de multas. 
 Responsabilidade / segurança de terceiros: constante 
 Responsabilidade / supervisão: relativa 
 Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e a contato direto com o munícipe. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, 

ambulantes, meio ambiente, córregos, parques, bosques, fazendas, lagoas, nascentes de água, etc. 
verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade. 

 Descrição detalhada: 
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, de diversões e outros quanto à higiene, vistoriando suas 

dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas. 
 Atende determinações das secretarias da saúde e meio ambiente; 
 Cumpre tarefas específicas na busca de material para análise em ocasiões de surtos, endemias, epidemias etc. 
 Faz acompanhamentos necessários e executa tarefas de combate a infestação de doenças infecto contagiosas, 

etc.    
 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com o 

objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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04- Ajudante de Cuidador (Abrigo): 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras e com certa variedade, exigindo iniciativa do ocupante 
para solução de problemas ocasionais; recebe instruções e supervisão do superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 
 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; levanta e 
carrega pesos, permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
 Esforço mental: normal. 
 Esforço visual: normal. 
 Carga horária: 40 horas semanais. 
 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme  
 Responsabilidade / dados confidenciais: constantes. 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
CARGO DE EXECUÇÃO: Executa serviços de cuidar da organização, limpeza e preparação de alimentos no Abrigo 
Institucional de crianças e adolescentes, bem como executa serviços na organização institucional, exercendo 
tarefas de conservação e manutenção do espaço físico, garantindo o bom funcionamento, assegurando as 
condições de higiene e segurança. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 Executa serviços de cuidados específicos com crianças e adolescentes em situação de abrigamento temporário 
 Executa serviços rotineiros e diários prestando cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção as 
crianças e adolescentes abrigados; 
 Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança 

ou adolescente); 
 Apoio às funções do cuidador aos cuidados com o Abrigo Institucional (organização e limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos, dentre outros). 
 

05- Ajudante Geral; 06- Ajudante Geral; 07- Ajudante Geral: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples. Recebe instruções e supervisão 

constante. 
Especificações: 
 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia 

ferramentas; levanta e carrega pesos, caminha por terrenos íngremes, alagados e de densa vegetação . 
 Esforço mental: normal. 
 Esforço visual: normal. 
 Carga horária: 40 horas semanais. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 

poeira. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 

operacional em obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos próprios, recolhimento de lixo, 
limpeza de ruas e avenidas, e outras atividades. 

 Descrição detalhada: 
 Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e 

outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos. 
 Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 

podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; pintura de prédios meio fio, 
arvores; serviço de encanamento, desentupimento etc. 

 Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças terrenos baldios e outros logradouros públicos, 
carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos visando melhorar o aspecto do município. 

 Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, 
abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres. 

 Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 
valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos. 

 Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas 

vias. 
 Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas 

manuais, para estruturar a parte geral das instalações. 
 Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vacas, cachorro, cabritos, etc., lançando-os e 

conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população. 
 Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a correta 

instalação. 
 Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 

armazenando-os nos locais adequados. 
 Auxilia o topógrafo nas suas medições,  marcações e atividades próprias.   
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

08- Auxiliar de Consultório Dentário: 
 Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes. 
Especificações: 
 Esforço Físico: constante 
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 Esforço Mental: normal 
 Esforço Visual: constante 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso proveniente do contato com 

pacientes. 
 Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos relativos à área de atuação. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial ,com relação aos pacientes. 
 Responsabilidade/Supervisão: nenhuma 
 Ambiente de Trabalho: desconfortável; corre  risco de contaminação; manipula produtos químicos; necessita 

usar equipamentos de segurança. 
 Descrição Sumária: 

 Cargo de Execução: Recepcionar as pessoas em consultório dentário e auxiliar o odontólogo, 
acompanhando suas atividades. 

 Descrição Detalhada: 
 Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando as suas necessidades e o 

histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião dentista. 
 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis, registrando as marcações feitas, para 

mantê-la organizada. 
 Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. 
 Preparo do paciente para o atendimento odontólogo. 
 Auxilia o dentista, colocando os instrumentos a sua disposição para efetuar extração, obturação e 

tratamentos em geral. 
 Procede diariamente a limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando 

os instrumentos, para assegurar a higiene e assepsia cirúrgica. 
 Orienta na aplicação de flúor para prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação 

para crianças e adultos, colabora no desenvolvimento de programas educativos. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

09- Auxiliar de Necropsia: 
 Iniciativa/Complexidade: Atividades de execução relativas ao trabalho auxiliar, sob supervisão imediata dos 
médicos, na realização de necropsias e/ou exames anatomopatológicos. 
Especificações: 
 Esforço Físico: Normal. 
 Esforço Mental: Constante. 
 Esforço Visual: Normal. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme Exposição a elementos desagradáveis. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: Eventualmente, lida com informações de caráter sigiloso. 
 Descrição Sumária: 
 Cabe a ele preparar a sala de autópsia, fazer a limpeza da e dos instrumentos após a autópsia, fazer o 
recebimento e o registro de cadáveres, além de prepará-lo para sepultamento. 
Descrição Detalhada: 
 Identificação dos corpos. 
 Abertura, evisceração e fechamento dos corpos. 
 Identificação dos órgãos; projeteis e traumas. 
 Fixação de peças anatômicas para posterior exame, a devida identificação, guarda, organização e 
arquivamento temporário do material em estudo e de reserva, tanto do material de necropsia quanto das peças 
cirúrgicas.  
 Preparo das várias soluções fixadoras.  
 Manutenção dos aparelhos e instrumental.  
 Arrumação e limpeza da mesa de necropsia e instrumental.  
 Afiação do instrumental cortante.  
 Embalsamento de cadáveres.   
 

10- Cuidador (Abrigo): 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras e com certa variedade, exigindo iniciativa do ocupante 

para solução de problemas ocasionais; recebe instruções e supervisão do superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 
 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; levanta e 
carrega pesos, permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
 Esforço mental: normal. 
 Esforço visual: normal. 
 Carga horária: 40 horas semanais. 
 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme  
 Responsabilidade / dados confidenciais: constantes. 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Cargo de execução: Executa serviços de cuidar da criança e do adolescente durante seu período de acolhimento no 
Serviço de Acolhimento Temporário em Abrigo Institucional. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 Executa serviços de cuidados específicos com crianças e adolescentes em situação de abrigamento temporário; 
 Executa serviços rotineiros e diários prestando cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção as 
crianças e adolescentes abrigados; 
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 Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança 
ou adolescente); 
 Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e 
construção da identidade; 
 Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, 
de modo a preservar sua história de vida; 
 Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar 
necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; 
 Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior.” 
 

11- Dentista/Odontólogo: 
 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e especializada, que 

exigem conhecimentos técnicos, constante atualização e aperfeiçoamento, capacidade e discernimento para 
tomada de decisões; recebe supervisão do superior imediato. 

Especificações: 
 Esforço Físico : normal. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação à vida dos pacientes. 
 Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 Ambiente de Trabalho: está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos, a elementos 

desagradáveis; necessita usar equipamentos de segurança 
 Instrumentos utilizados: equipamentos e instrumentos odontológicos 
 Descrição Sumária: 
 Cargo de execução. Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 

clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.  
 Descrição Detalhada: 
 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries 

e outras afecções. 
 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames 

radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. 
 Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções 

mais graves. 
 Restaura cáries dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o 

agravamento do processo e estabelecer a forma e a função do dente. 
 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e 

infecção. 
 Executa o serviço inerente ao tratamento de afecções da boca usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e 

protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 
 Verifica dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas 

apropriadas, para acompanhara a evolução do tratamento. 
 Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de 

Prevenção da Saúde Bucal, par promover e orientar o atendimento a população em geral. 
 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando –os e esterilizando-os, para assegurar a higiene e 

utilização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

12- Enfermeiro: 
 Iniciativa / complexidade: Executa tarefas que requerem acima de tudo atenção  e prática na leitura de 

papeis. Conhecimento de Leis e regulamentos dos órgãos  
Especificações: 

 Esforço físico: nenhum, Porém passa grande parte do tempo sentado, o que requer a pratica de algum 
exercício. 

 Esforço mental: constante. Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a atendimento ao público, trabalho externo, em outras localidades, participação e 

treinamentos e uso de uniforme. 
  Responsabilidade / dados confidenciais: alguma 
 Responsabilidade / patrimônio: nenhuma. 
 Responsabilidade /segurança de terceiros: apenas com a fidelidade dos dados e informações produzidas e ou 

repassadas.  
 Descrição Sumária: 
 Cargo de execução. Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para 

possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva. 
 Descrição Detalhada: 
 Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão 

arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o bem estar físico, mental e social aos pacientes. 
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 Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 

 Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. 

 Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando seu substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem. 

 Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre 
a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 

 Promove a integração da equipe com unidade de serviços, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo com funcionários e avaliando os trabalhos e as 
diretrizes. 

 Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os 
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc. 

 Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar. 

 Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e 
hipertensão. 

 Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de 
drogas etc. 

 Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de 
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. 

 Participa de reunião de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 

 Efetua e registra todos atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente, anotando em prontuários, fichas de ambulatórios, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 

 Faz estudos e precisão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

13- Engenheiro Agrônomo: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados. 
Especialização: 
 Esforço físico: permanece parte do tempo em pé,  
 Esforço mental: alto grau de concentração. 
 Esforço visual: normal. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso e uniforme. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Elabora, executa e dirige projetos de relativos a agricultura estudando características e 

preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar o 
desenvolvimento sócio econômico do município no setor agrícola. 

 Descrição detalhada: 
 Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e 

analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas e o 
rendimento das colheitas. 

 estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e analisando 
seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do 
solo. 

 elaborar e desenvolver métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de insetos, 
baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas. 

 orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, 
formas de organização, condições de comercialização, para aumentar a produção e garantir seu comércio. 

 coordenar atividades de formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, substituindo árvores, 
quando necessário, para promover o desenvolvimento da arborização das vias públicas e manutenção de 
parques, jardins e áreas verdes. 

executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

14- Engenheiro de Segurança do Trabalho: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos específicos em engenharia de 
segurança do trabalho, capacidade de negociação, trabalhar em equipe, agir sob pressão, capacidade de liderança 
e ser proativo.  
 Esforço físico: Moderado 
 Esforço mental: exige atenção e raciocínio lógico constante. 
 Esforço visual: normal. 
 Condições: Em geral os profissionais trabalham em equipe, com supervisão ocasional. Eventualmente, em 
algumas atividades, podem estar expostos a condições especiais de trabalho, tais como ruído intenso e altas 
temperaturas.  
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 Responsabilidade / dados confidenciais: lida com documentos e informações, cuja divulgação causará sérios 
prejuízos à Administração.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar 
causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolvem, testam e supervisionam 
sistemas, processos e métodos produtivos, gerenciam atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, 
planejam empreendimentos e atividades produtivas e coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho. 
Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função: 
 Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo 
estudos e estabelecendo métodos e técnicas, para prevenir acidentes de trabalhos e doenças profissionais 
ocupacionais; 
 Acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis contratadas pelo Ministério Público; 
 Avaliar e emitir parecer sobre a situação das edificações, das reformas dos prédios próprios e locados e dos 
ambientes de trabalho no âmbito da Instituição; 
 Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços e ao identificá-las, determinar e analisar 
suas causas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas;  
 Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos de trabalho; 
 Acompanhar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente; 
 Planejar empreendimentos e atividades diversas e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho; 
 Emitir laudos na condição de assistente técnico e divulgar documentos técnicos como relatórios, mapas de 
risco e contratos; 
 Avaliar laudos técnicos e emitir pareceres e relatórios de atividades; 
 Auxiliar na elaboração de projetos e convênios; 
 Acompanhar o Promotor de Justiça nas audiências judiciais e extrajudiciais; 
 Participar de reuniões, fóruns, grupos de trabalho, comissões, para as quais for designado; 
 Realizar vistoria, visando instruir os procedimentos instaurados na Promotoria, objetivando o cumprimento de 
disposições legais e regulamentares, relacionadas à segurança e à medicina do trabalho; 
 Desenvolver e aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança ao ambiente de trabalho e a todos os 
seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à 
saúde do trabalhador; 
 Proceder a orientação técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas Regulamentadoras – NR - e 
Códigos Sanitários aplicáveis às atividades funcionais executadas na Instituição, no que diz respeito à segurança 
e saúde do trabalho; 
 Elaborar e propor as medidas necessárias visando a implementação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais; 
 Assessorar a Instituição em assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho, examinando locais e 
condições de trabalho, instalações em geral e material, métodos e processos adotados pelo trabalhador, para 
determinar as necessidades no campo da prevenção de acidentes; 
 Inspecionar as unidades da Instituição, verificando se existem riscos de incêndios, desmoronamentos ou 
outros perigos, para fornecer indicações quanto às precauções a serem tomadas; 
 Promover a aplicação de dispositivos especiais de segurança, como óculos de proteção, cintos de segurança, 
vestuário especial, máscara e outros, determinando aspectos técnicos funcionais e demais características, para 
prevenir ou diminuir a possibilidade de acidentes; 
 Adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao homem e do homem à 
máquina, para proporcionar maior segurança ao trabalhador;      
 Executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando palestras e divulgações nos meios 
de comunicação internos e externos, distribuindo publicações e outro material informativo, para conscientizar os 
trabalhadores e o público, em geral; 
 Estudar as ocupações encontradas nos estabelecimentos de qualquer gênero, analisando suas características, 
para avaliar a insalubridade ou periculosidade de tarefas ou operações ligadas à execução do trabalho; 
 Realizar estudos sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais ocupacionais, consultando técnicos de 
diversos campos, bibliografia especializada, visitando fábricas e outros estabelecimentos, para determinar as 
causas desses acidentes e elaborar recomendações de segurança; 
 Prestar consultoria e assessoria técnica à direção da Instituição em todos os assuntos relacionados com a 
área; 
 Executar outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior.  
 

15- Farmacêutico: 
 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados. 
Especificações: 
 Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé. 
 Esforço Mental: atenção e raciocínio constantes. 
 Esforço Visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: normal. 
 Responsabilidade/Patrimônio: pelos recursos e equipamentos de custo elevado. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, pela manipulação de fórmulas. 

 Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 Ambiente de Trabalho: inadequado, devido ao cheiro dos produtos químicos; corre risco pela manipulação de 

produtos corrosivos e insalubres. 
 Descrição Sumária: 
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 Cargo de execução. Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos 
e outros preparos; analisa substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos 
especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e 
veterinárias.  

 Descrição Detalhada: 
 Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 

especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios. 
 Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os 

receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais. 
 Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para 

complementar o diagnóstico de doenças. 
 Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, 

pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública. 
 Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 

periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 
legislação vigente. 

 Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
manifestos. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

16- Mecânico Montador: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de variadas e complexas, que exigem conhecimentos técnicos e 

práticos e iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato. 
Especificações: 
 Esforço físico: assume posições cansativas na maior parte do tempo; carrega e levanta materiais e 

equipamentos leves e pesados. 
 Esforço mental: constante.  
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviços externos, uso de uniforme .Exposição a elementos desagradáveis: óleo, graxa, 

poeira e outros; corre o risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Responsabilidade / patrimônio: pelos materiais e equipamentos que utiliza. 
 Responsabilidade /segurança de terceiros: trabalho de equipe, responsabilidade indireta.  
 Responsabilidade Principal: entregando o veículo em condições de segurança, fazendo teste para 

comprovação das condições de uso. 
 Descrição sumária: 
 Conserta veículos automotores em geral, efetuando a reparação, desmontagem e montagem de motores, 

cambio e diferencial. 
 Efetuar chapeação e pintura quando necessário. 
 Descrição detalhada: 
 Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de 

ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão , utilizando ferramentas e 
instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento. 

 Recondiciona o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a 
regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a 
manutenção do veículo. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios 
necessários para a execução dos serviços. 

 Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos 
ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização. 

 Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados. 
 Consertar peças de máquinas e equipamentos; 
 Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; 
 Fazer solda elétrica ou oxigênio; 
 Converter ou adaptar peças; 
 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; 
 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo 
usar, em tais casos, carro guincho; 
 Executar o chapeamento e pintura de veículos; 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

17- Médico: 
 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e especializada, que 

exigem conhecimentos técnicos, constante atualização e aperfeiçoamento, capacidade e discernimento para 
tomada de decisões; recebe supervisão do superior imediato. 

Especificações: 
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 Esforço Físico: normal. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: detém informações confidenciais relativas aos pacientes, cuja 

divulgação pode causar danos morais. 
 Responsabilidade/patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação à vida dos pacientes. 
 Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 Ambiente de Trabalho: está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos, a elementos 

desagradáveis; necessita usar equipamentos de segurança. 
 Descrição Sumária: 
 Cargo de execução. Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, 
para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

 Descrição Detalhada 
 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 

necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. 
 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares, 

para efetuar a orientação adequada. 
 Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 

com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 
 Prescreve  medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 

serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente. 
 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 

nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 
 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 

e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador. 
 Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações 

legais. 
 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 

como a realização em conjunto com equipe da unidade de a saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município. 

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade. 

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

18- Médico Especialista(Medicina do Trabalho): 
 Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e especializada,que 

exigem conhecimentos técnicos, constante atualização e aperfeiçoamento, capacidade e discernimento para 
tomada de decisões; recebe supervisão do superior imediato. 

Especificações: 
 Esforço Físico: normal. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: detém informações confidenciais relativas aos pacientes, cuja 

divulgação pode causar danos morais. 
 Responsabilidade/patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação à vida dos pacientes. 
 Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 Ambiente de Trabalho: está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos, a elementos 

desagradáveis; necessita usar equipamentos de segurança. 
 Descrição Sumária: 
 Cargo de execução. Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, 
para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

 Descrição Detalhada 
 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 

necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. 
 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares, 

para efetuar a orientação adequada. 
 Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 

com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

 Prescreve  medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente. 

 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 
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 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador. 

 Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações 
legais. 

 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de a saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município. 

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade. 

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

19- Motorista: 
 Iniciativa/ complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com iniciativa 

própria; recebe instruções do superior imediato. 
Especificações: 
 Esforço físico: maior parte do tempo sentado, assumindo posições cansativas. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Carga horária: 40 horas semanais. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Dirige e conserva os veículos da frota da Administração Pública, manipulando os 

comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas 
determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para 
efetuar o transporte de pessoas e documentos e materiais. 

 Descrição detalhada: 
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do 

cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. 
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas 

estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados. 
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito 

estado. 
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 
 Transporta materiais de construção em geral como ferramentas, equipamentos e materiais para obras em 

andamento, assegurando a execução dos trabalhos. 
 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes 

transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de fiscalização. 
 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 

ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 
 Recolhe o veículo após o serviço, conduzindo-o até a garagem da prefeitura, para possibilitar sua manutenção 

e abastecimento. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

20- Motorista de Veículos Especiais: 
 Iniciativa/ complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com iniciativa 

própria; recebe instruções do superior imediato. 
Especificações:  
 Esforço físico: a maior parte do tempo sentado, assumindo posições cansativas. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 

 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Dirige e conserva as ambulâncias da Administração Pública, manipulando os comandos de 

marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo 
com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, conduzindo os veículos 
conforme o itinerário previsto, para transportar doentes e/ou alunos.  

 Descrição detalhada: 
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do 

cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. 
 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas 

estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados. 
 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito 

estado. 
 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 
 Dirige corretamente ambulâncias e ônibus escolares. 
 Opera os mecanismos específicos dos veículos na forma recomendada, obedecendo as normas de segurança 

no trabalho. 
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 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência com as ordens 
recebidas. 

 Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos para atender 
corretamente ao usuário. 

 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 

 Recolhe o veículo após o serviço, conduzindo-o até a garagem da prefeitura, para possibilitar sua manutenção 
e abastecimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

21- Operador de Máquinas; 22- Operador de Máquinas: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que requerem conhecimentos práticos, com 

iniciativa própria; recebe instruções do superior. 
Especificações: 
 Esforço físico: assume posições extremamente cansativas, em pé ou sentado. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 

poeira; corre riscos de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Responsabilidade / patrimônio: pelos veículos, máquinas equipamentos e ferramentas que utiliza. 

 Responsabilidade /segurança de terceiros: total, relativa à área de execução do serviço, com relação a 
pedestres e obediência às normas de segurança. 

 Responsabilidade / supervisão: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Opera máquinas da construção civil, conduzido-as e operando seus comandos, para 

escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de 
asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas. 

 Descrição detalhada: 
 Zela pela limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas. 
 Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar 

e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. 
 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pista, estradas, abrir 

canais de drenagem e outras obras. 
 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las 

segundo as necessidades de trabalho. 
 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim 

como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover 
pedra, terra e materiais similares. 

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de 
barrancos, acabamentos e outros. 

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade. 
 Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 

necessidades de trabalho. 
 Executa tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o 

transporte dos mesmos. 
 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, 

para assegurar o seu bom funcionamento. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

23- Professor Ed. Básica - Nível Superior – Educação Física; 24- Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Educação Física: 
 Iniciativa / complexidade: independente, na execução de tarefas de técnico; recebe supervisão ocasional. 
Especificações: 
 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Ministra aulas visando desde a alfabetização eté desenvolvimento integral e  educacional 

do aluno. 
 Descrição detalhada: 
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 

fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 
 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e outros 

métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, 
para verificar o aproveitamento do aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da 
escola e aos pais. 
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 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

25-  Professor Ed. Básica - Nível Superior – Pedagogia; 26- Professor Ed. Básica - Nível 

Superior – Pedagogia: 
 Iniciativa / complexidade: independente, na execução de tarefas de técnico; recebe supervisão ocasional. 
Especificações: 
 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Ministra aulas visando desde a alfabetização eté desenvolvimento integral e  educacional 

do aluno. 
 Descrição detalhada: 
 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 

fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 
 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e outros 

métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, 
para verificar o aproveitamento do aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da 
escola e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

27- Recolhedor de Lixo: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples. Recebe instruções e supervisão 

constante. 
Especificações: 
 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia 

ferramentas; levanta e carrega pesos. 
 Esforço mental: nenhum. 
 Esforço visual: nenhum. 
 Condições: sujeito a serviço externo, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 

poeira. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Recolhe o lixo e carrega nos caminhões próprios.  
 Descrição detalhada: 

 Recolhe o lixo, e deposita-o nos caminhões próprios. 
 Vai acompanhando a pé o caminhão do lixo, recolhendo o lixo de residências comércio e outros depósitos, 

colocando-os no caminhão. 
 Efetua a limpeza de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, lavando, 

recolhendo e transportando lixo e entulhos, utilizando as mãos protegidas por luvas próprias. 
 Recolhe os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados, para facilitar a 

coleta e o transporte. 
 Efetua a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, coletando os detritos acumulados. 
 Obedece as escalas de serviços estabelecidas, atendendo às convocações para a execução de tarefas 

compatíveis com a sua habilidade. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

28- Secretária: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática; planeja parcialmente suas 

atividades e recebe orientação e supervisão do superior imediato. 
Especificações: 
 Esforço físico: nenhum. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições:  Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.   
 Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente, lida com informações e documentos de caráter 

sigiloso. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de Execução. Executa serviços gerais de secretaria, desenvolvendo suas atividades nas unidades 

administrativas, a fim de atender ao expediente das mesmas. 
 Descrição detalhada: 
 Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às 

exigências de padrões estéticos. 
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 Recepciona pessoas, encaminha e presta-lhes as informações desejadas. 
 Controla agenda de compromissos da chefia, anotando datas e horários de reuniões e entrevistas, a fim de 

informá-la sobre as obrigações assumidas. 
 Atende e/ou efetua ligações telefônicas, anotando recados ou prestando informações relativas aos serviços 

executados. 
 Recebe e transmite fax. 
 Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-as em livro próprio, tendo como 

finalidade o encaminhamento ou despacho às pessoas interessadas. 
 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, código ou 

ordem alfa numérica, visando a sua pronta localização quando necessário. 
 Providencia a reprodução de documentos e encadernação de relatórios, observando qualidade, quantidade e 

ordem solicitada pela chefia. 
  Determina a execução de serviços externos, solicitando e orientando o contínuo ou office-boy na entrega ou 

retirada de documentos. 
 Pesquisa e levanta informações para o superior ou equipe de trabalho. 
 Executa outras tarefas correlatas, ou não, atendendo a necessidade da prefeitura ou por determinação 

superior.  
 

29- Técnico(a) Agrícola: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa que requerem conhecimentos técnicos; 

recebe supervisão do superior imediato. 

Especificações: 
 Esforço físico: relativo. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  
 Responsabilidade / dados confidenciais: normal. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle 

dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e 
beneficiamento de espécies vegetais, combate à parasitas e a outras pragas, para auxiliar os especialistas de 
formação superior no desenvolvimento da produção agrícola. 

 Descrição detalhada: 
 Organiza o trabalho em propriedades agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas novas ou aperfeiçoadas 

de tratamento e cultivo de terras, para alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo. 
 Efetua a coleta e análise de amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros, para determinar a 

composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado. 
 Estuda os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de 

laboratório e experiências, para indicar os meios mais adequados de combate às pragas. 
 Orienta a produção de pastagens ou forragens, utilizando técnicas agrícolas, para assegurar a qualidade e 

quantidade da produção. 
 Registra resultados e outras ocorrências, elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão superior. 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

30- Técnico(a) de Enfermagem; 31- Técnico(a) de Enfermagem; 32- Técnico(a) de 

Enfermagem: 
Especificações: 
 Esforço físico: normal. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme 
 Responsabilidade / dados confidenciais: detém e manipula dados, documentos e informações de caráter 

sigiloso, cuja divulgação pode causar danos à Administração Pública. 
 Iniciativa / complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e especializada, que 

requerem conhecimentos técnicos, capacidade e discernimento; recebe supervisão do superior imediato. 
 Descrição sumária: 
Cargo de execução. : Executa e supervisiona serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. 
 Descrição detalhada: 
 Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão 

venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, 
instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes;  

 Executa tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos de cateterismos cardíacos, 
transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar 
maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; 

 Efetua testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das reações, para obter 
subsídios e diagnósticos; 

 Faz curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações de emergência, empregando técnicas usuais 
ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas situações;  
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 Adapta o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, para reduzir sua sensação de insegurança e 
sofrimento e obter sua colaboração no tratamento;  

 Presta cuidados post mortem como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros 
materiais, para evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; 

 Procede à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, 
observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para 
auxiliá-los nos processos de adaptação e reabilitação; 

 Requisita e controla entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e 
dando saída no "livro de controle", para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais; 

 Registra as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-
as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde; 

 Pode colaborar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessários às atividades; 
 Pode planejar e administrar serviços em unidade de enfermagem ou instituições de saúde.  
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

33- Técnico(a) em Segurança do Trabalho: 
Especificações: 
 Esforço físico: Moderado 
 Esforço mental: exige atenção e raciocínio constantes. 

 Esforço visual: normal. 
 Condições: Sujeito a atendimento ao público e  uso de uniforme. 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: lida com documentos e informações, cuja divulgação causará sérios 

prejuízos à Administração. 
descrição sumária:  
 Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e 

analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal e dos bens de uma empresa. 
descrição detalhada: 
 Inspeciona locais, instalações e equipamentos da empresa, observando as condições de trabalho, para 

determinar fatores e riscos de acidentes;  
 Estabelece normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e 

instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes;  
 Inspeciona os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e 

equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento;  
 Comunica os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para propor a reparação ou renovação do 

equipamento de extinção de incêndios e outras medidas de segurança;  
 Investiga acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor 

as providências cabíveis;  
 Mantém contatos com os serviços médico e social da empresa ou de outra instituição, utilizando os meios de 

comunicação oficiais, para facilitar o atendimento necessário aos acidentados; 
 Registra irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e elaborando estatísticas de 

acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das medidas de segurança;  
 Instrui os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas de 

prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos 
de emergência;  

 Coordena a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a 
confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes;  

 Participa de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando 
sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema 
existente. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

34- Técnico em Radiologia: 
 Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa, planeja parcialmente suas atividades e recebe orientação e 
supervisão do superior imediato, lida com informações de caráter sigiloso, cuja divulgação trará prejuízos à Administração 
Pública Municipal.  
Especificações: 
 Esforço Físico: Contínuo. 
 Esforço Mental: Constante. 
 Esforço Visual: Normal. 
 Condições: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: Eventualmente, lida com informações e documentos de caráter sigiloso.  
Descrição Sumária: 
 Executa atividade de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo a geração sob supervisão imediata, de 
equipamentos de radiologia, radiognóstico e radioterapia para fins médicos e odontológicos, compreendendo a revelação de 
filmes e chapas radiográficas, bem como trabalhos auxiliares de radioproteção e realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização. 
Descrição Detalhada: 
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 Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus comandos e observando 
instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta. 
 Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários. 
 Preparar clientes para exame e ou radioterapia, radiológicas, adioisotópicas, etc. 
 Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de 
conduta. 
 Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens. 
 Fazer a delimitação e sinalização de áreas restritas. 
 Solicitar fornecimento, exigir e fiscalizar o uso de registradores de doses individuais e EPI’s. 
 Providenciar a substituição dos registradores de dose nas datas previstas. 
 Utilizar os medidores de radiação portátil (dosimetros) em qualquer trabalho com radiação. 
 Verificar antes de iniciar o processo de operação as condições de funcionamento dos equipamentos e fontes. 
 Participar de atividades relacionadas aos programas de higiene e segurança do trabalho, e de prevenção de acidentes e 
doenças profissionais do trabalho. 
 Certificar-se da execução dos procedimentos de operação com fontes seladas com relação à exposição da fonte e ao retorno 
ao invólucro de proteção. 
 Cuidar da segurança física dos equipamentos e fontes armazenando-os em local apropriado. 
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho. 
 Solicitar a disponibilização dos meios necessários ao controle físico e operacional, bem como do plano específico do trabalho 
a ser executado, o qual deve incluir procedimentos de emergência, relação dos trabalhadores, das fontes, das doses 
acumuladas pelos profissionais. 
 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Supervisor de Radioproteção quaisquer deficiências observadas nos dispositivos 
de segurança e de monitoração, bem como quaisquer condições de perigo que venha a tomar conhecimento. 
 Aplicar ações corretivas nas situações de emergência ou casos de acidente, sob a orientação do Supervisor de 
Radioproteção. 
 Cumprir o regulamento do ambulatório/hospital, rotinas, portarias, circulares e outras instruções definidas pela 
administração do hospital; 
 Realizar registros em livros específicos sobre os pacientes atendidos, e demais ocorrências acontecidas em seu turno de 
serviço. 
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

35- Tratorista; 36- Tratorista: 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que requerem conhecimentos práticos, com 

iniciativa própria; recebe instruções do superior. 
Especificações: 
 Esforço físico: assume posições extremamente cansativas, em pé ou sentado. 
 Esforço mental: constante. 
 Esforço visual: constante. 
 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 

poeira; corre riscos de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Responsabilidade / patrimônio: pelos veículos, máquinas equipamentos e ferramentas que utiliza. 
 Responsabilidade /segurança de terceiros: total, relativa à área de execução do serviço, com relação a 

pedestres e obediência às normas de segurança. 
 Responsabilidade / supervisão: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Compreende as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para 

carregamento e descarregamento de materiais, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. 
 Descrição detalhada: 
 Conduz tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredores ou 

pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e 
executar operações de limpeza ou similares. 

 Zela pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas 
de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina. 

 Efetua a limpeza  e lubrificação das máquinas  e seus implementos, seguindo as instruções  de manutenção do 
fabricante, para assegurar seu bom funcionamento. 

 Efetua o abastecimento dos equipamentos  com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante,  
lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. 

 Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, 
para permitir o controle dos resultados; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato.  

 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim 
como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover 
pedra, terra e materiais similares. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

37- Veterinário: 
 Iniciativa/ Complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que requerem conhecimentos técnicos 

especializados; recebe supervisão do superior imediato. 
Especificações: 
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 Esforço Físico: algum. Manuseia material e equipamento especial. 
 Esforço Mental: constante 
 Esforço Visual: constante. 
 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/Dados Confidenciais: normal. 

 Responsabilidade/Patrimônio: pelo material e equipamentos utilizados e pela vida dos animais sub metidos 

aos seus cuidados. 
Descrição sumária: 
 Cargo de Execução. 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 e 
sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade.  

 Descrição detalhada: 
 Planeja e desenvolve 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 os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, 
assistência e orientação e 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 à coletiva desses animais.  

 Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise anátomo patológica, 
histopatológica, 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 abaixar 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 outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

38- Zelador(a); 39- Zelador(a); 40- Zelador(a): 
Especificações: 
 Esforço mental: constante 
 Esforço visual: constante. 
 Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras e com certa variedade, e com certa variedade, exigindo 

iniciativa do ocupante para solução de problemas ocasionais; recebe instruções e supervisão do superior 
imediato. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme. 
 Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma. 
 Descrição sumária: 
 Cargo de execução. Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, 

garantindo o bom funcionamento, assegurando-lhes as condições de higiene e segurança. 
 Descrição detalhada: 
 Executa serviços de zeladoria nos prédios públicos, promovendo a limpeza e conservação, vigiando o 

cumprimento do regulamento interno para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem-estar de 
seus ocupantes. 

 Providencia serviços de manutenção em geral, como pequenos reparos ou consertos de instalações elétricas, 
bombas, caixa d’água, extintores, visando assegurar condições de funcionamento e segurança das 
instalações. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

 


