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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2014 

  

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR 
TEMPO DETERMINADO. 

 

O Senhor Mauro Valter Berft, Prefeito de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria nº 
356/2014 e retificada pela portaria nº 361/2014, em cumprimento aos princípios constitucionais da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, baseado no artigo 37, IX, da Constituição 
Federal e Lei Municipal de Nº 1.544/2012, torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
destinado a selecionar Candidatos para o ingresso no serviço público por tempo determinado, no quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, mediante as condições estabelecidas 
neste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, executado pela empresa 
ATAME Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda., doravante simplesmente ATAME, com 
auxílio da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, que ficará instalada na sede 
da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, com endereço Av. Mato Grosso, nº 66 - NE, Centro - 
CEP: 78360-000. 

1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado se destina a selecionar Candidatos para o ingresso 
como contratados por tempo determinado no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Campo Novo do Parecis, constantes do ANEXO I deste Edital.  
 

1.3. A COMISSÃO EXAMINADORA publicará avisos de todas as etapas desta Seleção através de Editais 
Complementares que serão publicados no Diário Oficial do Município 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, no mural site oficial da Prefeitura de Campo Novo do 
Parecis www.camponovodoparecis.mt.gov.br, e site da ATAME 
www.grupoatame.com.br/concurso. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO: 

2.1. Ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado; 

2.2. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da Lei; 

2.3. Ter, no ato da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

2.4. Provar, no ato da contratação, sua plena quitação com o serviço Militar, quando do sexo 
masculino; 

2.5. Comprovar, no ato da contratação, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos 
para o cargo, conforme Anexo I deste Edital; 

2.6. Provar, no ato da contratação, plena quitação com as obrigações eleitorais; 

2.7. Declarar, no ato da contratação, se exerce ou não cargo, emprego ou função pública 
remunerada, incluídos, empregos em autarquias, empresas públicas e sociedade de economia 
mista. 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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2.8. Apresentar, no ato da contratação, toda documentação pessoal exigida, como Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), comprovante de inscrição no PIS/PASEP, etc.  

 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:  
 

3.1. Para a execução deste Processo Seletivo Simplificado, ficam estabelecidas as seguintes datas, que 
por se tratarem de mera previsão, estão sujeitas à confirmação nos Editais Complementares: 
 

Etapas  
Datas Previstas 

Da Realização das Inscrições 

Período geral de realização das inscrições. De 22/08/2014 a 02/09/2014 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição. De 22/08/2014 a 26/08/2014 

Divulgação do resultado das solicitações de isenção da 
taxa de inscrição, deferidas e indeferidas. 

Até o dia 29/08/2014  

Protocolo do Requerimento de Inscrição como Portador 
de Deficiência, nos termos do item 6.6, deste Edital. 

Até o dia 29/08/2014 

Vencimento dos boletos de inscrição. 03/09/2014  

Publicação da Lista de Inscritos Homologados.  Até o dia 12/09/2014 

Da Realização da Prova Escrita   

Publicação do local e horário de realização da prova. Até o dia 12/09/2014 

Data da realização da prova escrita Dia 21/09/2014, 8h00 

Da Publicação de Resultados  

Publicação do gabarito da prova escrita. Após das 16h00 do dia 22/09/2014 

Publicação do resultado final do Processo Seletivo. Até o dia 30/09/2014 

Dos Prazos de Interposição de Recursos   

Recurso contra omissões ou erros materiais verificados 
nas seguintes etapas: (a) divulgação das listas de 
solicitação de isenção da taxa de inscrição, deferidas ou 
indeferidas; (b) divulgação das listas de candidatos 
inscritos; (c) publicação dos gabaritos de provas; e (e) 
divulgação do resultado preliminar. 

2 dias úteis, a contar do dia subsequente 
ao da divulgação das respectivas etapas, 
no período das 07h00 do primeiro dia às 

17h00 do último dia. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. As inscrições serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br/concurso, entre às 07h00 (sete horas) do dia 22/08/2014 e às 23h59 
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 02/09/2014, o horário oficial do Estado do 
Mato Grosso. 
 

4.2. Para efetuar sua inscrição, o Candidato deverá observar o seguinte procedimento:  
a) Ler atentamente os termos deste Edital e seus Anexos, certificando-se que possui todos os 

requisitos necessários à investidura do cargo;  
b) Acessar o endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso;  
c) Preencher todos os campos do formulário eletrônico de inscrição e confirmar a transmissão dos 

dados pela Internet;  
d) Imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição correspondente e efetuar o pagamento em 

qualquer agência bancária, até a data do vencimento. 
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso


  
PPrreeffeeiittuurraa  ddee  CCaammppoo  NNoovvoo  ddoo  PPaarreecciiss  

EEssttaaddoo  ddee  MMaattoo  GGrroossssoo  

AAvveenniiddaa  MMaattoo  GGrroossssoo,,  6666--NNEE,,  CCeennttrroo  ––  TTeell..  ((6655))  33338822--55110000  --  CCEEPP::  7788..336600--000000  

wwwwww..ccaammppoonnoovvooddooppaarreecciiss..mmtt..ggoovv..ggrr  

4.3. Caso o Candidato necessite de tratamento diferenciado no dia de realização da prova escrita – 
sendo ou não Portador de Deficiência, deverá preencher os campos específicos do formulário de 
inscrição, discriminando o tratamento diferenciado de que necessita.  
 

4.4. Para a inscrição não será exigido o envio de qualquer documentação, exceto se o Candidato 
requerer a isenção prevista no item 5 e seus respectivos subitens, deste Edital, quando deverá 
observar os ditames ali estabelecidos.  
 

4.5. Somente será considerado válido o pagamento realizado via boleto bancário, não sendo 
considerada, para fins de inscrição do Candidato, nenhuma outra forma de pagamento da taxa 
de inscrição.  
 

4.6. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 
assim o requererem e comprovarem os requisitos, nos termos do item 5 e seus respectivos 
subitens, deste Edital.  
 

4.7. Em hipótese alguma haverá alteração do cargo pretendido, após o pagamento da taxa de 
inscrição. Caso o Candidato assim o deseje, deverá realizar nova inscrição, efetuando seu 
respectivo pagamento. 
 

4.8. Para cada participante, será permitida apenas uma inscrição. Caso o Candidato tenha efetuado, 
duas ou mais inscrições observando os procedimentos, somente a última inscrição realizada será 
válida.  
 

4.9. Ao se inscrever, o Candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações 
prestadas, aceitando de forma irrestrita as condições estabelecidas neste Edital, não podendo 
alegar o seu desconhecimento, vez que, a sua inscrição, importará na aceitação tácita das 
condições deste processo seletivo simplificado.  
 

4.10. O Candidato será responsável pela atualização de seus dados cadastrais junto ao órgão 
competente do município, durante a validade deste Processo Seletivo, em especial, do endereço 
residencial. 
 

4.11. Se posteriormente, restar constatado que o Candidato se utilizou de má-fé, a Prefeitura de 
Campo Novo do Parecis se reserva ao direito de excluí-lo do Processo Seletivo, não havendo que 
indenizá-lo ou ressarci-lo, a qualquer título.  
 

4.12. A Prefeitura de Campo Novo do Parecis e a ATAME, não se responsabilizarão por inscrições via 
internet, que não forem recebidas em virtude de falhas de comunicação, tais como: 
congestionamento das linhas, falta de energia elétrica ou quaisquer outros fatores de ordem 
técnica, que impossibilitem a transferência de dados.  
 

4.13. No período de inscrições, durante os dias úteis, horário de expediente normal, das 07h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00, será disponibilizado um terminal com internet, na Biblioteca 
Pública Municipal, situada à Avenida Brasil, S/Nº - Praça da Cultura – Centro – Campo Novo do 
Parecis.  
 

4.14. Encerrado o período de inscrições, não serão admitidas alterações, exceto quando constatadas 
incorreções nos dados pessoais do Candidato, hipótese em que poderão ser alterados pelo 
próprio Candidato através do seu Login e Senha, mediante requerimento à COMISSÃO 
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EXAMINADORA, ou ainda, mediante apresentação de documento original e registro na Ata de 
Ocorrência de Sala, na data de realização da prova escrita.  
 

4.15. A COMISSÃO EXAMINADORA publicará a relação de inscrições homologadas nos meios de 
comunicação estabelecidos no item 1.3 deste Edital, até a data estabelecida no item 3.1 deste Edital. 

 

5. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
5.1. A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 03/09/2014, no horário bancário. Os valores 

correspondentes às respectivas taxas de inscrição estão discriminados no ANEXO I deste Edital.  
 

5.2.  O valor da taxa de inscrição paga, não será devolvido, exceto em caso de cancelamento deste 
Processo Seletivo Simplificado, por conveniência da Administração.  
 

5.3. Os candidatos que atenderem um dos seguintes requisitos poderão requerer isenção no 
pagamento da taxa de inscrição, observado o período estabelecido no item 3.1 deste Edital:  

a) Ser considerado de extrema pobreza, nos termos do Decreto Federal n˚ 6.593, de 11 de 
dezembro de 2008 e estar regularmente inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico;  

b) Ser doador regular de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 7.713/2002, comprovando que já 
tenha realizado, no mínimo, três doações, nos últimos trinta meses antes do lançamento deste 
Edital. 
 

5.4. Para requerer a isenção da taxa de inscrição, os Candidatos deverão observar suas respectivas 
condições, procedendo da forma abaixo prevista:  
 

a) Para o Candidato considerado de extrema pobreza: preencher o Requerimento de Isenção, 
somente disponibilizado no campo de inscrição do endereço eletrônico da ATAME – 
www.grupoatame.com.br/concurso, indicando obrigatoriamente, o seu Número de Identificação 
Social – NIS, atribuído ao Candidato pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único de Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das 
informações prestadas pelo Candidato no Requerimento de Isenção;  

b) Para o Candidato doador regular de sangue: entregar na sede da Prefeitura de Campo Novo do 
Parecis, situada na Avenida Mato Grosso, 66-NE, Centro, no horário de seu respectivo 
expediente - 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, envelope lacrado, com indicação de seu 
nome, cargo pretendido, número de Cadastro de Pessoa Física – CPF, endereço e telefone, 
endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, contendo o 
Requerimento de Isenção, somente disponibilizado no campo de inscrição do endereço 
eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso, e cópia dos seguintes documentos:  
 

bb..11))  DDooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiddaaddee  ddoo  CCaannddiiddaattoo,,  oobbsseerrvvaaddoo  oo  iitteemm  99..77,,  ““aa””,,  ddeessttee  EEddiittaall;;    

bb..22))  CCaaddaassttrroo  ddee  PPeessssooaa  FFííssiiccaa  ––  CCPPFF  ddoo  CCaannddiiddaattoo;;    

bb..33))  DDooccuummeennttoo  ccoommpprroobbaattóórriioo  ddeevviiddaammeennttee  aauutteennttiiccaaddoo  eemm  ccaarrttóórriioo  ddee  ssuuaa  ccoonnddiiççããoo  ddee  

ddooaaddoorr  rreegguullaarr  ddee  ssaanngguuee,,  eexxppeeddiiddoo  ppeelloo  BBaannccoo  ddee  SSaanngguuee,,  ppúúbblliiccoo,,  oouu  pprriivvaaddoo  aauuttoorriizzaaddoo  ppeelloo  

PPooddeerr  PPúúbblliiccoo,,  eemm  qquuee  oo  CCaannddiiddaattoo  ffaaççaa  aa  ddooaaççããoo,,  ccoommpprroovvaannddoo  ddee  qquuee  oo  CCaannddiiddaattoo  jjáá  tteennhhaa  

ffeeiittoo,,  nnoo  mmíínniimmoo,,  ttrrêêss  ddooaaççõõeess  nnooss  úúllttiimmooss  ttrriinnttaa  mmeesseess  aanntteess  ddoo  llaannççaammeennttoo  ddeessttee  EEddiittaall..    

  
5.5. As informações prestadas no Requerimento de Isenção, bem como na documentação 

apresentada para tal fim, serão de inteira responsabilidade do Candidato, que poderá, a 
qualquer momento, se apresentar documentos falsos, responder por crime contra a fé pública, 
acarretando sua eliminação deste processo seletivo.  
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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5.6. Não será concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos que:  
a) Não entregarem o Requerimento de Isenção devidamente preenchido e assinado, no prazo 

estabelecido, observado o item 5.4., “b”;  
b) Omitirem informação e/ou torná-las inverídicas, fraudar e/ou falsificar documentos;  

 

c) Não observarem os locais, prazos e horários, estabelecidos no item 5.4., “b”; 
d) Não atenderem aos requisitos estabelecidos para a isenção do pagamento, conforme termos 

deste Edital.  
 

5.7. Após a entrega do Requerimento de Isenção e da documentação respectiva, não será permitida 
complementação de documentos ou revisão.  
 

5.8. Somente será aceita solicitação de isenção da taxa de inscrição via internet.  
 

5.9. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela COMISSÃO EXAMINADORA.  
 

5.10. A relação dos pedidos de isenção deferidos ou indeferidos, será divulgada até a data prevista no 
item 3.1, nos meios de comunicação estabelecidos no item 1.3 deste Edital. 
 

5.11. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, observados os prazos e 
procedimentos estabelecidos neste Edital, acessar o seguinte endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br/concurso, através do seu login e senha, imprimir o boleto bancário e 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição correspondente. Caso assim não proceda desta 
maneira, estará automaticamente excluído deste Processo Seletivo.  
 

6. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
6.1. Em observância à Lei Complementar Estadual n˚ 114/2002 é assegurado 10% das vagas ao 

Candidato portador de deficiência. Para tanto, deverá declarar a deficiência física de que é 
portador e, se convocado, submeter-se à perícia médica promovida pela Prefeitura de Campo 
Novo do Parecis, que dará decisão terminativa sobre sua qualificação e/ou o grau de deficiência 
capacitante, para o exercício do cargo pretendido.  
 

6.2. Para efeito deste Processo Seletivo, considera-se deficiência somente as conceituadas na 
medicina especializada, de acordo com os padrões internacionalmente reconhecidos.  
 

6.3. O Candidato portador de deficiência deverá declarar, no ato da inscrição e em campo próprio: o 
tipo de deficiência de que é portador, o código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID e a necessidade de condições especiais para se submeter às provas. Caso assim 
não o faça, não será considerado portador de deficiência e consequentemente, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação e não terá prova especial preparada.  
 

6.4. O Candidato portador de deficiência participará deste Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, não havendo assim, distinção: do conteúdo das provas, 
dos critérios de avaliação e de aprovação, dos locais e horários de realização das provas, da 
pontuação mínima exigida.  
 

6.5. Ao Candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, nos termos do §2˚ do art. 40, 
do Decreto Federal n˚ 3.298/99, será concedido um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 
de tempo adicional, contabilizado do tempo total de prova.  
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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6.6. Os candidatos portadores de deficiência deverão protocolar, no horário do respectivo 
expediente, das 08h00 às 11h00 e das 13H00 às 17h00, até dia 29/08/2014, na sede 
administrativa da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, situada na Avenida Mato Grosso, 66-NE, 
Centro, envelope lacrado, com indicação de seu nome, cargo pretendido, número de Cadastro 
de Pessoa Física – CPF, endereço e telefone, endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, contendo: o Requerimento de Inscrição como Portador de 
Deficiência – conforme modelo do ANEXO III deste Edital, laudo médico, original ou cópia 
autenticada, atestando a espécie e o grau/nível da deficiência do Candidato, fazendo expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID e a provável 
causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal n˚ 3.298/99. Os laudos médicos 
encaminhados não serão devolvidos aos candidatos. 
 

6.7. O Candidato que, no ato da inscrição se declarar portador de deficiência física e atender ao 
disposto no item anterior, se classificado nas provas, além de figurar na lista geral de 
classificação, terá seu nome publicado em relação à parte, observada a respectiva ordem de 
classificação.  
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO 
 
7.1. Compete ao Candidato:  

a) Acompanhar todas as publicações, referentes a este Edital, através dos meios de comunicação 
estabelecidos no item 1.3 deste Edital; e 

b) Nas listas a serem divulgadas, conferir os seguintes dados pessoais: nome, número do 
documento de identidade, cargo para o qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, 
o Candidato deverá requerer a devida correção, nos termos do item 4.14 deste Edital.   
 

7.2. O Candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas, como 
justificativa de sua ausência. Independente de qual seja o motivo, a ausência do Candidato, 
caracterizará sua desistência, resultando em sua eliminação do Processo Seletivo.  

  
8. DAS MODALIDADES DE PROVAS 
 
8.1. Para fins de avaliação do Candidato, este Processo Seletivo Simplificado será constituído por 

PROVAS ESCRITAS para todos os cargos. 
 

9.  DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS 
 
9.1. As provas escritas serão realizadas no dia 21/09/2014, a partir das 08h00, com tempo de 

duração máxima de 3 (três) horas.  
 

9.2. Os locais das provas escritas, serão divulgados nos meios de comunicação estabelecidos no item 
1.3 e nas datas estabelecidas no item 3.1 deste Edital.  
 

9.3. Os candidatos deverão realizar as provas nos locais e horários previamente divulgados, 
inexistindo qualquer possibilidade de alteração ou realização em outro local ou horário, que não 
determinado pela Prefeitura de Campo Novo do Parecis. 
 

9.4. Não será admitida a entrada de Candidato que se apresentar após o horário determinado para o 
início das provas. Neste caso, o Candidato será considerado ausente e eliminado do Processo 
Seletivo, nos termos do item 7.2.  
 



  
PPrreeffeeiittuurraa  ddee  CCaammppoo  NNoovvoo  ddoo  PPaarreecciiss  

EEssttaaddoo  ddee  MMaattoo  GGrroossssoo  

AAvveenniiddaa  MMaattoo  GGrroossssoo,,  6666--NNEE,,  CCeennttrroo  ––  TTeell..  ((6655))  33338822--55110000  --  CCEEPP::  7788..336600--000000  

wwwwww..ccaammppoonnoovvooddooppaarreecciiss..mmtt..ggoovv..ggrr  

9.5. Não será permitida a entrada, nos locais de aplicação das provas, de Candidato que não estiver 
em condições para realização das mesmas, tais como: alcoolizado, com trajes inadequados 
(roupa de praia, seminu, etc) e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento 
das provas.  
 

9.6. Não será admitida a permanência de acompanhante do Candidato ou de pessoas estranhas ao 
Processo Seletivo, nas dependências dos locais onde forem celebradas as provas, salvo com a 
devida autorização da COMISSÃO EXAMINADORA.  
 

9.7. Para realização das provas escritas, o Candidato deverá comparecer ao local designado, com 
antecedência de 1h (uma hora) do horário estipulado, munido, obrigatoriamente, do documento 
de identidade original e caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta.    

a) Para fins deste Processo Seletivo, são considerados documentos de identidade: (i) as carteiras 
e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; (ii) cédulas de identidade fornecidas 
por Ordens ou Conselhos de Classe, declaradas válidas por Lei Federal, tais como: a do CREA, do 
CRC, etc.; (iii) a Carteira de Trabalho e Previdência Social; e (iv) a Carteira Nacional de Habilitação 
com foto, na forma da Lei n˚ 9.503/97.  
 

9.8. Somente ao Candidato que apresentar um dos documentos discriminados acima, e desde que o 
documento permita, com clareza, a sua identificação, será permitida a realização das provas 
escritas. 
 

9.9. 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 cópia 
do documento, expedido em, no máximo, trinta dias antes à data da prova, que ateste o registro 
da respectiva ocorrência em órgão policial. Nesta ocasião, o documento será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, assinaturas e impressão digital.  
 

9.10. Ao chegar ao local de prova, o Candidato deverá procurar o número de sua sala nas listagens 
afixadas no Mural, localizando-a, a ela deverá se dirigir.  
 

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 poderá ser realizada nos momentos em 
que se fizer necessária, não havendo nenhum tipo de compensação entre o tempo de prova e o 
dispensado à amamentação. A falta de acompanhante impossibilitará a Candidata de realizar a 
prova.  
 

9.12. Será sumariamente eliminado do processo de seleção, o Candidato que: (i) utilizar meios ilícitos 
para a execução das provas; (ii) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, auxiliares ou 
autoridades; (iii) afastar-se da sala, sem o acompanhamento do fiscal e antes de ter concluído a 
prova; (iv) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro 
Candidato ou pessoa, ou utilizando-se se máquinas de calcular ou similares, telefone celular, 
livros, códigos, manuais, bonés e outros tipos de chapelaria, óculos escuros, impressos ou 
anotações; (v) tiver constatada, por meio de perícia e após a realização da prova, a utilização de 
meios ilícitos para a realização da mesma.  
 

9.13. Por motivo de segurança, iniciada a prova, nenhum candidato poderá se retirar da sala, antes de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do seu efetivo início, salvo para ir ao banheiro ou beber água 
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devidamente acompanhado do fiscal. Caso o faça, o Candidato que o fizer terá seu nome 
registrado na Ata de Registro de Sala.  
 

9.14. Os candidatos poderão se retirar da sala, levando o caderno de provas, somente após decorridas 
2h00 (duas horas), do efetivo início da prova. 

a) Os candidatos que deixarem o caderno de prova, poderão retirá-lo com a Comissão Examinadora 
até três (03) dias após a realização da prova, na sede da Prefeitura de Campo Novo do Parecis. 
 

9.15. Os três (03) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham concluído a 
prova, quando então, serão liberados.  
 

9.16. Não haverá segunda chamada para as provas, seja qual for o motivo alegado pelo Candidato 
para justificar sua ausência.  
 

10. DA FOLHA DE RESPOSTA  
 
10.1. A folha de resposta (folha óptica) do Candidato deverá ser preenchida com caneta esferográfica, 

com tinta de cor azul ou preta, hipótese em que deverá ser marcada a alternativa julgada como 
sendo a resposta da questão. 
 

10.2. Não serão atribuídos pontos às questões da prova escrita, que forem emendadas, rasuradas 
e/ou contiverem mais de uma ou nenhuma resposta assinalada na folha de resposta. 

  
11.  DA PONTUAÇÃO DAS PROVAS 
 
11.1. As provas escritas serão de múltipla escolha, com caráter classificatório e eliminatório, contendo 

questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas, sendo que apenas uma responderá a questão, 
obedecendo ao seguinte quadro de pontuação: 
 

Cargo 
Escolaridade 

Conteúdo das Provas 
Quantidade de 

Questões 
Peso da 
Questão 

Total de 
Pontos 
Possível 

NNíívveell  

FFuunnddaammeennttaall  

--  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa..  

--  MMaatteemmááttiiccaa..  

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss..    

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

1100  

0055  

1100  

1100  

33,,00  

22,,00  

22,,00  

44,,00  

110000  

NNíívveell  MMééddiioo    
--  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa..  

--  MMaatteemmááttiiccaa..  

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss..    

1100  

1100  

1100  

44,,00  

33,,00  

33,,00  
110000  

NNíívveell  MMééddiioo  

TTééccnniiccoo  

--  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa..    

--  MMaatteemmááttiiccaa..  

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss..  

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

1100  

0055  

1100  

1100  

33,,00  

22,,00  

22,,00  

44,,00  

110000  

NNíívveell  SSuuppeerriioorr  
--  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa..    

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss..  

--  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

1100  

1100  

1155  

22,,00  

22,,00  

44,,00  
110000  

 
 

11.2. Os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos, independente de formulação de recursos. 
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12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
 
12.1. A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, das provas escritas, será no 1˚ dia útil, posterior 

à data de aplicação das provas, a partir das 16h00, sendo disponibilizada nos meios de 
comunicação estabelecidos no item 1.3 deste Edital. 
 
 

13. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
13.1. Será considerado classificado, o Candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

da pontuação total da prova escrita, conforme estabelecido no item 11.1, e não obtiver 0 (zero) 
em nenhuma das disciplinas. Para fins de reprovação, qualquer hipótese divergente da prevista 
será considerada.  
 

13.2. A classificação final será realizada por ordem decrescente da pontuação atribuída a cada um dos 
candidatos. Sendo que, no caso de igualdade da pontuação, serão aplicados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate:  

a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos, até o último dia de inscrição, nos 
termos da Lei Federal n˚ 10.741/03, 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 Conhecimentos de Informática (se houver);  
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 tiver mais idade;  
h) Sorteio público.  

 
14. DOS RECURSOS 
 
14.1. O Candidato que desejar interpor recurso contra, disporá de 2 (dois) dias úteis, contados do dia 

imediatamente subsequente ao da divulgação, devendo fazê-lo no horário das 07h00 do 
primeiro dia, às 17h00 do último dia, computado ininterruptamente e em observância ao horário 
oficial do Mato Grosso.  
 

14.2. Caberá recurso contra omissões ou erros materiais verificados nas etapas de: (i) divulgação das 
listas de solicitação de isenção da taxa de inscrição, deferidas ou indeferidas; (ii) divulgação das 
listas de candidatos inscritos; (iii) publicação dos gabaritos de provas; e (iv) divulgação do 
resultado preliminar do processo seletivo simplificado.  
 

14.3. A interposição de recurso será exclusivamente, via internet e apenas no prazo recursal, através 
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, ao qual o Candidato terá acesso mediante 
senha, e com o fornecimento de seus dados de inscrição, conforme disposições contidas no 
endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso, devendo o Candidato seguir as 
instruções ali contidas. Qualquer outra forma de encaminhamento do recurso não será 
conhecida.  
 

14.4. O recurso deverá ser especifico e individualizado para cada questão, quando se tratar de 
recursos contra questões da prova escrita, o qual deverá ser devidamente fundamentado, com a 
indicação daquilo em que o Candidato se julgar prejudicado, comprovando suas alegações com 
citação de artigos, legislação, itens, livros, nome de autores, etc.   
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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14.5. Serão rejeitados liminarmente, recursos enviados fora do prazo ou não fundamentados.  
 

14.6. Os recursos julgados serão divulgados no portal do candidato, através do endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br/concurso, e também serão publicados nos meios de comunicação 
estabelecido no item 1.3 deste Edital.  
 

14.7. A decisão da COMISSÃO EXAMINADORA será irrecorrível, consistindo em última instância para 
recursos administrativos adicionais, que somente serão cabíveis, em caso de erros materiais, 
com manifestação posterior.  
 

14.8. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou 
recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no item anterior.  
 

14.9. Os recursos cujo teor desrespeite a COMISSÃO EXAMINADORA serão liminarmente indeferidos.  
 

14.10. Se do exame de recursos, resultar anulação ou alteração de item integrante da prova escrita, a 
pontuação ou alteração valerá para todos os candidatos que realizaram o mesmo tipo de prova, 
independente de terem recorrido.  
 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
15.1. Após a divulgação do resultado final, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo 

Prefeito de Campo Novo do Parecis, mediante publicação nos meios de comunicação 
estabelecidos no item 1.3 deste Edital. 
 

16. DO CONTRATO E ENTRADA EM EXERCÍCIO  

16.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo, serão convocados, segundo a necessidade, 
através do Diário Oficial do Município, de acordo com a ordem de classificação para serem 
contratados por tempo determinado, de acordo com o que dispuser a legislação municipal; 
 

16.2. O candidato que não comparecer no prazo de três (03) dias úteis da convocação, perderá o 
direito de contratação para o próximo classificado;  
 

16.3. Perderá ainda o direito de contratação o candidato que: 
a) Comparecer mas não demonstrar condição de assinatura imediata do contrato; 
b) Que não apresentar os documentos mínimos necessários;  
c) Que não preencher qualquer dos requisitos do cargo; e  
d) Que acumular cargo, emprego ou função pública, salvo se nos casos permitido por lei. 

 
16.4. O candidato que assinar o contrato entrará imediatamente em exercício.  

16.5. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados sob o Regime 
Jurídico Administrativo, tendo como Regime Previdenciário o Regime Geral de Previdência Social 
(INSS). 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogação 

nos termos da legislação vigente. 
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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17.2. Durante a vigência do Processo Seletivo, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou 
necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos aprovados, obedecida 
rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em Lei. 
 

17.3. A impugnação 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. 
 

17.4. Não será efetivada a contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo 
criminal com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público desse município, 
observado o prazo de prescrição. 
 

17.5. A Prefeitura Municipal, através da Comisso Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, fará 
divulgar, sempre que necessário, editais complementares referentes ao presente Edital, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar tais publicações. 

 
17.6. Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação neste Processo 

Seletivo, valendo para este fim, a publicação efetuada no Diário Oficial do Município. 
 

17.7. A verificação, em qualquer época, de declaração ou apresentação de documento falso 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 cabíveis.  
 

17.8. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: ANEXO I -  Quadro de Cargos, com as 
respectivas vagas, ANEXO II - Conteúdo Programático das Provas Escritas, ANEXO III - Modelo de 
Requerimento de Inscrição como Portador de Deficiência e ANEXO IV – Atribuições básicas dos 
cargos. 
 

17.9. Quaisquer informações sobre este Processo Seletivo poderão ser obtidas junto a Comissão 
Examinadora, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no telefone 
(65) 3382-5100, ou através do telefone (65) 3321-9000, na Empresa responsável pela execução 
do presente Processo Seletivo Simplificado.   
 

17.10. No site da ATAME - www.grupoatame.com.br/concurso, o Candidato poderá obter a íntegra 
deste Edital e demais Editais Complementares, podendo consultar ainda, os locais de realização 
das provas escritas, entre outras informações necessárias ao conhecimento do andamento deste 
Processo Seletivo.  
 

17.11. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela COMISSÃO EXAMINADORA.  
 

CCaammppoo  NNoovvoo  ddoo  PPaarreecciiss,,  0066  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001144..  

  

  

MMaauurroo  VVaalltteerr  BBeerrfftt  

PPrreeffeeiittoo  

  

  

NNeellssoonn  MMoommbbaacchh    

PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCoommiissssããoo  EExxaammiinnaaddoorraa  

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS, COM AS RESPECTIVAS VAGAS 

 

CCóódd..  

CCaarrggoo  

  

NNoommee  ddoo  CCaarrggoo  

CCoonnffoorrmmee  LLeeii  

  

Escolaridade / Requisitos Exigidos 
 

N.º Vagas 

Vagas 
Port. 
Nec. 

Espec. 

Carga 
Horária 
Semanal 

Venc. 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 
Inscrição 

(R$) 

Local de Trabalho 

01 Bioquímico 
Ensino Superior Completo em Bioquímica e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
 

01 

 
00 

 
40 

 
3.056,25 

 
80,00 

Campo Novo do Parecis 

02 Cirurgião Dentista 
Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 Distrito Itamaraty Norte 

03 Cirurgião Dentista 
Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

04 Enfermeiro 
Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
03 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

05 Enfermeiro 
Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 Distrito Itamaraty Norte 

06 Enfermeiro 
Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 Distrito Marechal Rondon 

07 Farmacêutico 
Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

08 Fisioterapeuta 
Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

09 Fonoaudiólogo 
Ensino Superior Completo em Fonoaudiólogo e 
Registro no Respectivo Conselho Profissional. 

01 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

10 Nutricionista 
Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

11 Psicólogo 
Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 40 3.056,25 80,00 Campo Novo do Parecis 

12 Técnico em Enfermagem 
Ensino Médio Completo, Curso Técnico Completo e 

Registro no devido Conselho Profissional 
08 01 40 

1,457,69 
 

40,00 Campo Novo do Parecis 

13 Técnico em Enfermagem 
Ensino Médio Completo e Registro no devido Conselho 

Profissional 
01 00 40 

1,457,69 
 

40,00 Distrito Itamaraty Norte 

14 Técnico em Enfermagem 
Ensino Médio Completo e Registro no devido Conselho 

Profissional 
01 00 40 

1,457,69 
 

40,00 Distrito Marechal Rondon 

15 Técnico em Higiene Dental 
Ensino Médio Completo, curso Técnico na Área e 

Registro no devido Conselho Profissional. 
05 00 40 

1,457,69 
 

40,00 Campo Novo do Parecis 

16 Auxiliar de Consultório dentário Ensino Fundamental Completo, curso Técnico na Área e 08 01 40 1,457,69 40,00 Campo Novo do Parecis 
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Registro no devido Conselho Profissional.  

17 Auxiliar de Consultório dentário 
Ensino Fundamental Completo, curso Técnico na Área e 

Registro no devido Conselho Profissional 
01 00 40 

1.159,53 
 

40,00 Distrito Marechal Rondon 

18 Auxiliar de Consultório dentário 
Ensino Fundamental Completo, curso Técnico na Área e 

Registro no devido Conselho Profissional 
01 00 40 

1,159,53 
 

40,00 Distrito Itamaraty Norte 

19 Médico USF 
Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
04 00 40 14.700,07 80,00 Campo Novo do Parecis 

20 Médico USF 
Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 14.700,07 80,00 

Distrito 
Itamaraty 

Norte 

21 Médico UBS 
Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 30 11.025,04 80,00 Campo Novo do Parecis 

22 Médico UBS 
Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 30 11.025,04 80,00 Distrito Marechal Rondon 

23 Cirurgião Geral 
Ensino Superior Completo em Medicina, Titulo de 
Especialidade e Registro no Respectivo Conselho 

Profissional. 
01 00 20 7.350,35 80,00 Campo Novo do Parecis 

24 Clinico Geral 
Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no 

Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 20 7.350,35 80,00 Campo Novo do Parecis 

25 Ginecologista/Obstetra 
Ensino Superior Completo em Medicina, Titulo de 
Especialidade e Registro no Respectivo Conselho 

Profissional. 
01 00 30 11.025,04 80,00 Campo Novo do Parecis 

26 Pediatra 
Ensino Superior Completo em Medicina, Titulo de 
Especialidade e Registro no Respectivo Conselho 

Profissional. 
02 00 30 11.025,04 80,00 Campo Novo do Parecis 

27 Ortopedista 
Ensino Superior Completo em Medicina, Titulo de 
Especialidade e Registro no Respectivo Conselho 

Profissional. 
01 00 30 11.025,04 80,00 Campo Novo do Parecis 

28 Médico do Trabalho 
Ensino Superior Completo em Medicina, Titulo de 
Especialidade e Registro no Respectivo Conselho 

Profissional. 
01 00 20 7.350,35 80,00 Campo Novo do Parecis 

29 Assistente Social 
Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
02 00 40 3.056,25 80,00 

Cras - Centro de Referência 
de Assistência Social 

30 Assistente Social 
Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro 

no Respectivo Conselho Profissional. 
01 00 40 3.056,25 80,00 

Creas - Centro de referência 
especializada de assistência 

Social 

31 Professor Licenciatura em Pedagogia 
Habilitação em Ensino Superior Completo com 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
10 02 40 

 
2.825,02 

80,00 Campo Novo do Parecis 

32 Professor Licenciatura em Pedagogia Habilitação em Ensino Superior Completo com 01 00 40  80,00 Distrito Marechal Rondon 
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Licenciatura Plena em Pedagogia 2.825,02 

33 Professor Licenciatura em Pedagogia 
Habilitação em Ensino Superior Completo com 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
01 00 40 

 
2.825,02 

80,00 Distrito Itamaraty Norte 

34 Professor Licenciatura em História 
Habilitação em Ensino Superior Completo com 

Licenciatura Plena em História 
01 00 40 

 
2.825,02 

80,00 Distrito Itamaraty Norte 

35 Professor Licenciatura em Geografia 
Habilitação em Ensino Superior Completo com 

Licenciatura Plena em Geografia 
01 00 40 2.825,02 80,00 Campo novo do Parecis 

36 Agente Educacional Nível Médio Completo 01 00 40 1.469,99 40,00 Distrito Itamaraty Norte 

37 Agente Educacional Nível Médio Completo 01 00 40 1.469,99 40,00 Distrito Marechal Rondon 
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ANEXO II  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS 

NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGOS: 16, 17 E 18 – Auxiliar de Consultório Dentário. 
 
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; Funções do 1º 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 Campo Novo do Parecis/MT. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
CARGOS: 16, 17 e 18 - Auxiliar de Consultório Dentário: Noções básicas em: Anatomia Dentária, Radiografia, 
Instrumental odontológico, Desinfecção e esterilização em consultório dentário e Flúor; Ética profissional; Principais 
doenças infecciosas de interesse odontológico; Prevenção e controle de infecção cruzada em odontologia; Atribuições 
do ACD; Educação em saúde bucal. 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 

CARGOS: 12, 13 E 14 - Técnico em Enfermagem; 15 - Técnico em Higiene Dental E 36 e 37 – Agente Educacional. 
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. Interpretação de 
texto. Acentuação tônica e gráfica. Grafia da palavra Porquê. Concordâncias Nominal e Verbal. Crase. Pontuação. 
Semântica: Sinônimo e Antônimo, Período Composto por Coordenação e Subordinação.Em atendimento ao que está 
estabelecido no Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 
2013, serão aceitas como corretas, até 31 de dezembro de 2015, ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e de 
acentuar as palavras vigente até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de Julho de 2009. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais; Operações no conjunto dos 
números Reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Múltiplos e divisores de um 
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número Real; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de um número natural; Grandezas e 
medidas: definição de grandezas, medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de volume, de massa e de 
tempo; transformações de unidades de medida; Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e 
composta. Porcentagem; Geometria plana: ângulos, classificação dos polígonos (triângulo, quadrado, retângulo, 
losângulo, trapézio, paralelogramo e circunferência), área e perímetro das figuras geométricas planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, losângulo, trapézio, paralelogramo e circunferência), Trigonometria no triângulo retângulo; 
Equações do 1º grau; Sistema de equações do 1º grau; Equações do 2º grau; Proporcionalidade: razão, proporção, 
regra de três simples e composta. Porcentagem; Introdução à estatística: gráficos, média aritmética, média aritmética 
ponderada; Resolução de problemas no conjunto dos números reais Reais; Função Polinominal do 1o e 2o Graus; 
Função Modular; Função Exponencial (logaritmos); Progressões Aritmética e Geométrica; Matrizes; Determinantes; 
Sistemas Lineares; Teoria das Probabilidades; Equações Polinomiais; Relações de Triângulos Quaisquer; Geometria 
Espacial: Retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, 
cilindro, cone e esfera (elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da 
Circunferência (elementos e equações). Números Complexos: Operações. Forma algébrica e trigonométrica. 
 
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; A Ocupação do Interior de Mato Grosso por Empresas 
Colonizadoras; Nova República: A Nova Constituição, Taxas de Inflação Elevadas, os vários Planos Econômicos: Plano 
Cruzado, Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão e Plano Real, a Corrupção, A Estabilidade da Economia, A Divisão de 
Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso da Década de 80 aos dias atuais. Aspectos Históricos, Geográficos, 
Econômicos, Políticos e Sociais do Município de Campo Novo do Parecis/MT. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: 
 

CARGOS: 12, 13 e 14 – Técnico em Enfermagem: Noções gerais de anatomia e fisiologia humana. Noções de histologia 
dos tecidos. Noções de farmacologia. Noções de microbiologia e parasitologia. Biossegurança em saúde. Controle de 
infecção hospitalar. Organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem. 8 Procedimentos técnicos de 
enfermagem. Assistência em saúde coletiva. Assistência em saúde mental. Assistência ao paciente cirúrgico. 
Assistência ao paciente com disfunções cardiovascular, circulatória, digestiva, gastrointestinal, endócrina, renal, do 
trato urinário, reprodutiva, neurológica e musculoesquelética. Enfermagem materno-infantil. Assistência de 
enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal e no climatério. Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à 
criança e ao adolescente hospitalizado. Clínico e cirúrgico.  Assistência na emergência/urgência e no trauma. 
Assistência em terapia intensiva. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a saúde pública. 
Diarreia, cólera, dengue, doença de Chagas, esquistossomose, febre tifoide, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, 
hepatite hanseníase, difteria, diabetes, hipertensão arterial, raiva, leishmaniose, doenças sexualmente transmissíveis. 
Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e organização. Estrutura e funcionamento das 
instituições e suas relações com os serviços de saúde.  Níveis progressivos de assistência à saúde. Direitos dos usuários 
do SUS. Participação e controle social. Ações e programas do SUS. Legislação básica do SUS. Ética profissional. 
Legislação em enfermagem. Associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Segurança no 
trabalho. Humanização no cuidado do paciente/cliente. 

 
CARGO: 15 – Técnico em Higiene Dental: Técnicas auxiliares de odontologia; Materiais, equipamentos e instrumental: 
técnicas de trabalho – posições e passos, materiais dentários, forradores e restauradores e conservação e 
manutenção de equipamentos e instrumental; Técnica de enfermagem: esterilização e desinfecção, problemas básicos 
de saúde da população, noções sobre: saúde e meio ambiente, vigilância epidemiológica e sanitária; Educação em 
saúde. O que é educar/educação; Relação profissional/usuário e serviço/comunidade. Comunicação em saúde; 
Trabalho em equipe; Cárie dentária: etiologia da cárie, noções de tratamento da cárie dentária, flúor cariostáticos e 
selantes. 
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NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 

 
CARGOS: 01 – Bioquímico; 02 e 03 – Cirurgião Dentista; 04, 05 e 06 – Enfermeiro; 07 – Farmacêutico; 08 – 
Fisioterapeuta; 09 – Fonoaudiólogo; 10 – Nutricionista; 11 – Psicólogo; 19 e 20 – Médico USF; 21 e 22 – Médico UBS; 
23 - Médico Cirurgião Geral;  24 - Médico Clinico Geral; 25 - Médico Ginecologista/Obstetra; 26 - Médico Pediatra; 
27 - Médico Ortopedista; 28 - Médico do Trabalho; 29 e 30- Assistente Social; 31, 32 E 33 – Professor – Licenciatura 
em Pedagogia; 34 – Professor – Licenciatura em História e 35 – Professor – Licenciatura em Geografia.  
 
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. Em atendimento ao que está estabelecido no Decreto nº 6.583, de 29 de 
setembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 2013, serão aceitas como corretas, até 31 
de dezembro de 2015, ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e de acentuar as palavras vigente até 31 de 
dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de Julho de 2009. 

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 
Campo Novo do Parecis/MT 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR:  

CARGO: 01 – Bioquímico: Hematologia, Hemostasia, Coagulação e Anemias; Imunologia, Imunoglobulinas; Reações 
Alérgicas; Bioquímica, Interpretação de Resultados; Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional; Dosagens 
Bioquímicas do Sangue: Observações erais para Todas as Dosagens, Curvas de Calibração e Dosagens de Roti na; 
Parasitologia: Métodos Parasitológicos; Urinálises; O laboratório de Bioquímica, Padronização e Controle de qualidade 
em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras; Eletroforese; Imunoeletroforese e Cromatografia; Determinações 
bioquímicas; Enzimologia Clinica; Provas funcionais; Análise de urina; Analise de cálculos; Líquido sinovial; 
Interferentes; Automação; Mecanismos Microbiológicos; Meios de Cultura; Esterilização em Laboratórios de Analise 
Clinica; Colorações; Coproculturas; Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da Garganta e Rscarro; 
Hemoculturas; Exames do liquido cefalorraquidiano; Autovacinas; A Bacteriologia de Anaeróbicos; Reação de 
Precipitação; Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo 
de elementos figurados do sangue; Estudos de glóbulos vermelhos; Imuno- hematologia; Protozooses intestinais e 
cavitárias do homem; Parasitose sangüíneas e fissulares; Diagnostico das helmintíases intestinais; Técnicas para 
diagnósticos das micoses; Micoses de localização superficial; Micose profundas; Micoses sistêmicas. 
 
CARGOS: 02 e 03 – Cirurgião Dentista: 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 5.081/1966 e Decreto Federal nº 
68.704/1971. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Av. Mato Grosso, nº 66 - NE, Centro - CEP: 78360-000 
Tel. (65) 3382-5100 - www.camponovodoparecis.mt.gov.br 

  

1188  

CARGOS: 04, 05 e 06 - Enfermeiro: Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e organização. 
Políticas de saúde. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde. Níveis 
progressivos de assistência à saúde. Políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e 
humanos. Sistema de planejamento do SUS. Planejamento estratégico e normativo. Direitos dos usuários do SUS. 
Participação e controle social. Ações e programas do SUS. Legislação básica do SUS. Vigilância epidemiológica e 
vigilância em saúde. Programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis prevalentes no cenário 
epidemiológico brasileiro. Doenças e agravos não transmissíveis. Programa Nacional de Imunizações. Modalidades 
assistenciais. Hospital-dia, assistência domiciliar, trabalho de grupo. Prática de enfermagem na comunidade. Cuidado 
de saúde familiar. Estratégia da saúde da família. Teorias e processo de enfermagem. Taxonomias de diagnósticos de 
enfermagem. Assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental. Unidades de atenção à saúde 
mental. Ambulatório de saúde mental, centro de atenção psicossocial e hospital psiquiátrico. Instrumentos de 
intervenção de enfermagem em saúde mental. Relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica, 
psicopatologias, psicofarmacologia. Assistência de enfermagem em gerontologia. Assistência de enfermagem ao 
paciente oncológico nas diferentes fases da doença e tratamentos. Quimioterapia, radioterapia e cirurgias. 
Procedimentos técnicos em enfermagem. Assistência de enfermagem perioperatória. Assistência de enfermagem a 
pacientes com alterações da função cardiovascular e circulatória. Digestiva e gastrointestinal. Metabólica e endócrina. 
Renal e do trato urinário. Reprodutiva. Tegumentar. Neurológica. Músculo esquelético. Assistência de enfermagem 
aplicada à saúde sexual e reprodutiva da mulher com ênfase nas ações de baixa e média complexidade. Assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Assistência de enfermagem ao recém-nascido. Modelos de atenção 
ao recém-nascido que compõem o programa de humanização no pré-natal e nascimento. Assistência de enfermagem 
à mulher no climatério e menopausa e na prevenção e tratamento de ginecopatias. Assistência de enfermagem à 
criança sadia. Crescimento, desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação. Cuidado nas doenças prevalentes 
na infância (diarreicas e respiratórias). Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência. Estrutura 
organizacional do serviço de emergência hospitalar e pré-hospitalar. Suporte básico de vida em emergências. 
Emergências relacionadas a doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório e psiquiátricas. Atendimento 
inicial ao politraumatizado. Atendimento na parada cardiorrespiratória. Assistência de enfermagem ao paciente crítico 
com distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-básicos, insuficiência respiratória e ventilação mecânica. Insuficiência renal e 
métodos dialíticos. Insuficiência hepática. Avaliação de consciência no paciente em coma. Doação, captação e 
transplante de órgãos. Enfermagem em urgências. Violência, abuso de drogas, intoxicações, emergências ambientais. 
Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde. Gerenciamento de recursos humanos. Dimensionamento, 
recrutamento e seleção, educação continuada, avaliação de desempenho, liderança, supervisão, comunicação, 
relações de trabalho e processo grupal. Avaliação da qualidade nos processos de trabalho. Custos, auditoria, 
acreditação. Processo de trabalho de gerenciamento em enfermagem. Atuação da enfermagem em procedimentos e 
métodos diagnósticos. Agravos à saúde relacionados ao trabalho. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 
Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem. Central de material e esterilização. 
Processamento de produtos para saúde. Processos de esterilização de produtos para saúde. Controle de qualidade e 
validação dos processos de esterilização de produtos para saúde. Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de 
cuidar. Risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de 
assistência à saúde. Precaução-padrão e precauções por forma de transmissão das doenças. Definição, indicações de 
uso e recursos materiais. Medidas de proteção cabíveis nas situações de risco potencial de exposição. Controle de 
infecção hospitalar. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação em enfermagem. Associações de 
classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. 

CARGO: 07 – 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.  
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CARGO: 08 – Fisioterapeuta: Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações, indicações de 
termoterapia; fototerapia; massoterapia; cinesioterapia; hidrocinesioterapia; eletroterapia; avaliação funcional - 
biomecânica. Fisioterapia aplicada em traumatologia: fraturas; luxações; entorses; distensões; lesões ligamentares; 
artroplastias; ligamentoplastias patológicas. Fisioterapia em Reumatologia: bursites; tenossinovites; tendinites; 
osteoporose; artrose; artrites em geral; febre reumática; algias vertebrais; DORTs (LER). Fisioterapia em ortopedia: 
luxação congênita de quadril; pétortocongênito; deformidades da coluna vertebral; deformidades adquiridas nos pés 
e joelhos; doenças de Osgood-Schlater. Fisioterapia em neurologia: acidente vascular cerebral; lesões medulares; 
paralisia. Diretrizes do SUS e Pacto pela Vida. Legislação: Leis Federais: nº 8.080/1990, nº 8.142/1990 e Decreto Lei nº 
938 de 13 de outubro de 1969. 

 
CARGO: 09 – Fonoaudiólogo: Audição: anatomofisiologia, desenvolvimento, avaliação e diagnóstico audiológico, 
indicação, seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual, processamento auditivo, audiologia 
educacional; Línguagem oral e escrita: anatomofisiologia, aquisição e desenvolvimento, avaliação, diagnóstico e 
tratamento dos distúrbios da aquisição e desenvolvimento e dos distúrbios neurológicos adquiridos da linguagem; 
Sistema miofuncional orofacial e cervical, Fala, Fluência e Voz: anatomofisiologia, desenvolvimento, avaliação, 
diagnóstico e tratamento de seus distúrbios; Promoção da saúde fonoaudiológica e prevenção dos distúrbios da 
comunicação humana; Fonoaudiologia e a Instituição Escolar. 

CARGO: 10 – Nutricionista: Princípios de nutrição: nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, 
metabolismo e fontes alimentares. Controle de peso. Erros inatos do metabolismo. Nutrição materno-infantil: 
alimentação da gestante (adolescente e adulta); alimentação da nutriz; Lactação, Leite humano e considerações 
nutricionais; Alimentação do lactente (aleitamento natural, artificial e misto). Alimentação da criança no primeiro ano 
de vida, pré-escolar. Técnica diabética: conceitos, objetivos, relevância. Alimentos: conceito, classificação e 
composição química. Caracteres organolépticos: seleção, conservação e custo; pré-preparo e preparo dos alimentos: 
operações preliminares de divisão, operações para união, perdas e fator de correção, métodos e técnicas de cocção. 
Planejamento de cardápios e requisição de gêneros alimentícios. Administração de serviços de nutrição: estrutura 
administrativa de serviços: características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação; 
unidades do serviço de nutrição: funcionamento e controle; material e equipamento; administração de pessoal; 
orçamento e custos. Nutrição e saúde pública: diagnóstico do estado nutricional de populações; nutrição e infecções; 
epidemiologia da desnutrição. Nutrição Normal, Dietoterapia, Avaliação Nutricional, Nutrição Enteral e Parenteral, 
IDR, Nutrição Materno Infantil, Administração de Serviços de Alimentação, Imunonutrição, Produção de Lactário, 
Higiene dos Alimentos, Tecnologia dos Alimentos, Técnica Dietética, Microbiologia, Bromatologia. Lei n° 8.234 de 17 
de setembro de 1991. 

CARGO: 11 – Psicólogo: PSICOLOGIA GERAL: Reforma Psiquiátrica. Teorias da Personalidade. Teorias do 
Desenvolvimento. Técnicas Psicoterápicas: Psicoterapias de Grupo e Psicoterapia Breve, Psicoterapias de problemas 
específicos. Psicopatologia geral e clínica. Psicossomática. Psicologia Hospitalar. Interdisciplinaridade. Tanatologia. 
Atendimento níveis: primário, secundário e terciário em saúde. Cid X – conceitos de saúde x transtorno mental. 
Orientação sexual. Tratamento de adictos. Terapia familiar. Testes psicológicos. Testes projetivos. Psicodiagnósticos, 
técnicas e teorias. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: Teorias da aprendizagem; infância e adolescência em situação regular 
e de risco: características biopsicológicas. Teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Antropologia e Educação. A 
Educação e a diversidade de contextos culturais. Conhecimentos teóricos – práticos. Técnicas instrumentais a serem 
utilizadas; observação participante, entrevistas individuais na coleta de dados, aconselhamento e orientação da 
criança, de adolescente, da família e de membros da comunidade. Questionários para pesquisa e conhecimentos da 
realidade da clientela e da comunidade. Estudo de caso e elaboração de laudos e pareceres. Registro e análise de 
dados e informações. Atendimento grupal: conhecimentos teórico-práticos sobre a organização e o funcionamento 
dos grupos humanos. Técnicas e Instrumentos de Avaliação. Psicomotricidade. ASPECTOS PSICO–SOCIAIS DA 
CRIANÇA: Fatores biológicos e psicológicos da criança. A observação no contexto escolar – ação conjunta família / 
escola / sociedade. Orientação psicopedagógica. Avaliação das dificuldades de aprendizagem. A integração 
professor/aluno, criança/família. PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: Rotação de pessoal. Absenteísmo, Recrutamento de 
pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e 
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controle de resultados. Avaliação de desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de 
cargos: objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e avaliação. 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS: Relações Humanas/Interpessoal. Comunicação Interpessoal. Ética e Postura Profissional. 
Integração. Empatia. O papel do atendimento psicológico nas organizações. Lei nº 4.119/1962 e Resolução CFP nº 
012/2012. 

CARGOS: 19 e 20 - Médico USF; 21 e 22- Médico – Médico UBS E 24 – Médico Clínico Geral: 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. 

 
CARGO: 23 - Médico – Cirurgião Geral: 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. Considerações fundamentais: pré e pós-
operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente 
cirúrgico. Trauma: politraumatismo, choque, infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados 
com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e 
externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre 
oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia 
profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais 
intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: 
pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, 
pulmão e mediastino. Doença venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, 
duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar 
extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplon; 
mesentério; retroperitônio.  

 
CARGO: 25 - Médico – Ginecologista/Obstetra: 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. 
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Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo mestrual. Disfunções menstruais. 
Anomalias congênitas e intersexo. Disturbios do desenvolvimento puberal. Climatério. Vulvovagites e cervicites. 
Doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente transmissíveis. Abdomen agudo em ginecologia. 
Endometriose. Distopias genitais. Disturbios urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama. Patologias 
benignas e malignas da vulva, vagina, útero, ovários. Interpretação de examaes citológicos ediagnósticos da lesões 
precussoras do câncer cérvico uterino. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. 
Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação. 
Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional. Assitência pré-natal na gestação normal e avaliação de 
alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, 
corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia etramento. Transmissões de infecções materno fetais. Doenças 
hipertensivas na gestação. Preeclampsia-eclampsia. Diagnóstico, manejo e tratamento. Diabetes melitus da gestação. 
Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão 
vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de cesáreas, 
forcéps. Rotura prematura de membranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de 
histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da 
prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 

 
CARGO: 26 - Médico – Pediatra: 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. Morbidade e mortalidade infantil. 
Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns, monitorização do 
crescimento, puberdade. Alimentação: necessidades e higiene alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, 
imunológicos, psicoafetivos e sócios-econômicos. Imunização: composição das vacinas, contra-indicações, reação 
vacinal. Estatuto da criança e do Adolescente. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola. Neonatologia: 
exame físico e diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na 
infância: causas mais comuns e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), Fluidoterapia 
parenteral. Afecções agudas do aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho digestivo 
mais comuns na infância. Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e posturais 
(pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, 
cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: infecções do trato urinário, 
gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. 
Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite. Imunopatologia: AIDS (aspectos 
epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças hematológicas: anemia ferropriva, 
anemia falciforme. Doenças onco-hematológicas, Neoplasias mais frequentes na infância. Doenças infecto-contagiosas 
próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e epidemiológicos. Afecções 
dermatológicas mais comuns na infância. Afecções cirúrgicas de urgência mais comuns na infância. Relação médico-
paciente. A criança vitimizada. Doenças pulmonares da infância. 

 
CARGO: 27 - Médico – Ortopedista: 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 
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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. 
Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e 
luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura 
transtocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do ombro, fratura de clavícula e extremidade superior e diáfise do 
úmero, fratura da extremidade distal do úmero, luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da 
monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide 
capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e 
extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. 
Radiologia. Tomografia. Ressonância magnética. Ultra-sonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema 
muscular. Anatomia dos vasose nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias congênitas. 

 
CARGO: 28 - Médico – Médico 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 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 cônicas, 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. 

 
CARGOS: 29 e 30 – Assistente Social: Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS Lei nº. 8742/93; Código de ética: 
princípios e pressupostos; ética profissional; fundamentos éticos - políticos da profissão; Pesquisa e Planejamento: O 
Processo de investigação no Serviço social; Planejamento Social: Reordenação das relações de trabalho; Políticas 
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Sociais Públicas e Cidadania: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social, Previdência) - Conceito, pressupostos, 
princípios; interface com outras políticas sociais; Prática social, profissional: dimensão política da ação profissional; 
relação teoria - prática - práxis - relação sujeito/objeto - Instrumentalidade do serviço social; prática profissional nos 
mais diferentes campos de atuação: saúde pública, terceira idade, criança e adolescente e mulher; Pressupostos 
teórico-metodológicos que serviram de suporte para a profissão da gênese à contemporaneidade; Lei n.º 8080/90 - 
SUS; Lei n.º 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Revista do serviço social e sociedade n.º 62, 63,64 e 
65. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS 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 
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. 
 
CARGOS: 31 e 32 - Professor (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. 
 
CARGO: 33 – Professor: História: Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; Didática e prática dos 
procedimentos de produção do conhecimento histórico; Linguagem e ensino de História; Transversalidade, novas 
formas de abordagem e renovação do ensino de História; O ofício do historiador e a construção da História; Natureza, 
Cultura e História; Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Européia do século XV; 
Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil - Sistema Colonial; Brasil - Império; Brasil - República; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais de História; Aspectos da História da África e dos povos afro-
americanos e ameríndios; História da América. 

CARGO: 34 – Professor: Geografia: Aspectos Físicos: Clima, Vegetação, Relevo, Hidrografia, Recursos Naturais e os 
Impactos Ambientais nos Ecossistemas Naturais e Agrícolas; Aspectos Geográficos: Localização e Limites da Superfície 
Brasileira, Área e População; Aspectos Econômicos: Comércio, Indústria, Transportes e Comunicações, Agricultura, 
Energia e Turismo; GEOGRAFIA GERAL: As Relações Campo Cidade; O Positivismo como Fundamento da Geografia 
Tradicional e a Geografia Crítica; A Crise da Geografia na Atualidade; A Produção do Espaço Capitalista Mundial; A 
Globalização e os Mercados Regionais; Os PCN’S e o Ensino da Geografia; GEOGRAFIA DE MATO GROSSO. 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Av. Mato Grosso, nº 66 - NE, Centro - CEP: 78360-000 
Tel. (65) 3382-5100 - www.camponovodoparecis.mt.gov.br 

  

2244  

 
ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

  

RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  PPOORRTTAADDOORR  DDEE  DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA      

PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO  NNºº  000022//22001144  

  

NNoommee  ddoo  CCaannddiiddaattoo::  ________________________________________________________________________________________________________________________  

CCaarrggoo::  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

OO  CCaannddiiddaattoo  ssuupprraacciittaaddoo,,  vveemm  ppoorr  aattrraavvééss  ddeessttee  RREEQQUUEERREERR  VVAAGGAA  EESSPPEECCIIAALL  CCOOMMOO  PPOORRTTAADDOORR  DDEE  DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA,,  eemm  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  oo  LLAAUUDDOO  

MMÉÉDDIICCOO  ((eemm  aanneexxoo))  ccoomm  CCIIDD  ((ccoollooccaarr  ooss  ddaaddooss  aabbaaiixxoo,,  ccoomm  bbaassee  nnoo  llaauuddoo))::  

TTiippoo  ddee  ddeeffiicciiêênncciiaa  ddee  qquuee  éé  ppoorrttaaddoorr::  ______________________________________________________________________________________________________  

CCóóddiiggoo  ccoorrrreessppoonnddeennttee  ddaa  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  DDooeennççaa  --  CCIIDD  __________________________________________  

NNoommee  ddoo  MMééddiiccoo  RReessppoonnssáávveell  ppeelloo  llaauuddoo::  ______________________________________________________________________________________  

  

((OOBBSS..::  NNããoo  sseerrããoo  ccoonnssiiddeerraaddooss  ccoommoo  ddeeffiicciiêênncciiaa  ffííssiiccaa  ooss  ddiissttúúrrbbiiooss  ddee  aaccuuiiddaaddee  vviissuuaall  ppaassssíívveeiiss  ddee  ccoorrrreeççããoo  ssiimmpplleess  ddoo  ttiippoo  mmiiooppiiaa,,  aassttiiggmmaattiissmmoo,,  

eessttrraabbiissmmoo  ee  ccoonnggêênneerreess))  

  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCIIAAIISS  PPAARRAA  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPRROOVVAASS::  

  

--  SSEE  NNÃÃOO  NNEECCEESSSSIITTAARR  DDEE  PPRROOVVAA  EESSPPEECCIIAALL  EE//OOUU  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL,,  MMAARRCCAARR  CCOOMM  XX  NNOO  LLOOCCAALL  AABBAAIIXXOO  MMEENNCCIIOONNAADDOO::  

--  CCAASSOO  NNEECCEESSSSIITTEE  DDEE  PPRROOVVAA  EESSPPEECCIIAALL  EE//OOUU  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL,,  MMAARRCCAARR  CCOOMM  XX  NNOO  LLOOCCAALL  AABBAAIIXXOO  MMEENNCCIIOONNAADDOO  EE  

DDIISSCCRRIIMMIINNAARR  OO  TTIIPPOO  DDEE  PPRROOVVAA  EESSPPEECCIIAALL  EE//OOUU  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO::  

((      ))  NNÃÃOO  NNEECCEESSSSIITTAA  DDEE  PPRROOVVAA  EESSPPEECCIIAALL  EE//OOUU  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL..  

((      ))  NNEECCEESSSSIITTAA  DDEE  PPRROOVVAA  EESSPPEECCIIAALL  ((ddiissccrriimmiinnaarr  aabbaaiixxoo  qquuaall  oo  ttiippoo  ddee  pprroovvaa  nneecceessssáárriioo))  

((      ))  NNEECCEESSSSIITTAA  DDEE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL((ddiissccrriimmiinnaarr  aabbaaiixxoo  qquuaall  oo  ttiippoo  ddee  ttrraattaammeennttoo  eessppeecciiaall    nneecceessssáárriioo))  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

DDeeccllaarroo,,  ppaarraa  ooss  ddeevviiddooss  ffiinnss,,  qquuee  ssoouu  ppoorrttaaddoorr  ddaa  ddeeffiicciiêênncciiaa  aacciimmaa  mmeenncciioonnaaddaa,,  ee  ccoonnccoorrddoo  eemm  mmee  ssuubbmmeetteerr,,  qquuaannddoo  ccoonnvvooccaaddoo,,  àà  ppeerríícciiaa  mmééddiiccaa  

aa  sseerr  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  pprrooffiissssiioonnaall  ddee  ssaaúúddee  ddeessiiggnnaaddoo  ppeelloo  ÓÓrrggããoo//EEnnttiiddaaddee  rreeaalliizzaaddoorr  ddoo      PPrroocceessssoo  SSeelleettiivvoo,,  aa  sseerr  ddeeffiinniiddaa  eemm  rreegguullaammeennttoo  ee  qquuee  tteerráá  

ddeecciissããoo  tteerrmmiinnaattiivvaa  ssoobbrree  mmiinnhhaa  qquuaalliiffiiccaaççããoo  ccoommoo  ddeeffiicciieennttee  oouu  nnããoo,,  ee  oo  ggrraauu  ddee  ddeeffiicciiêênncciiaa  ccaappaacciittaannttee  ppaarraa  oo  eexxeerrccíícciioo  ddoo  ccaarrggoo..  

  

____________________________________,,  ______  ddee  ______________________  ddee__________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAssssiinnaattuurraa  CCaannddiiddaattoo  
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ANEXO IV 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS. 

 
 
ESPECIALISTA DA SAÚDE:  
CARGOS: 01-BIOQUIMICO; 02 e 03 - CIRURGIÃO DENTISTA; 04, 05 e 06 - ENFERMEIRO; 07 - FARMACÊUTICO; 08 - 
FISIOTERAPEUTA; 09 - FONOAUDIÓLOGO; 10 - NUTRICIONISTA; 11 - PSICOLOGO. 
As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que 
requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e complexidade das atribuições 
exigidas para ingresso, para exercer atividades nas categorias funcionais correspondentes à profissão regulamentada 
por lei e demais atividades complementares e afins; 
 
TÉCNICO DA SAÚDE:  
CARGOS: 12, 13 e 14 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM; 15 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL. 
As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e que 
requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso, para 
exercer atividades nas categorias funcionais correspondente as áreas de saúde e odontologia e outras tarefas correlatas 
à mesma função profissional;  
 
ASSISTENTE DA SAÚDE:  
CARGOS: 16, 17 e 18 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. 
As inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde, nas suas dimensões técnico-profissional que requeiram 
escolaridade de ensino fundamental e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou 
ocupacional exigidos para ingresso, para exercer atividades nas categorias funcionais correspondentes as áreas de 
saúde, odontologia, nutrição e outras tarefas correlatas à mesma função profissional; 
 
MÉDICO:  
CARGOS: 19 e 20 - MÉDICO USF; 21 e 22 - MÉDICO UBS; 23 - CIRURGIÃO GERAL; 24 - CLÍNICO GERAL; 25 - 
GINICOLOGISTA/OBSTETRA; 26 - PEDIATRA; 27 - ORTOPEDISTA; 28 - MÉDICO DO TRABALHO. 
As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que 
requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e complexidade das atribuições 
exigidas para ingresso, para exercer atividades na categoria funcional correspondentes à medicina e demais atividades 
complementares e afins; 
 
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR:  
CARGOS: 29 e 30 - ASSISTENTE SOCIAL 
Compreende a categoria funcional com as atribuições de exercer atividades de nível superior correspondentes à 
profissão regulamentada por lei e demais atividades complementares e afins. 
 
PROFESSOR:  
CARGOS: 31, 32 E 33 - PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA; 34 - PROFESSOR LICENCIATURA DE HISTÓRIA; 35 - 
PROFESSOR LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. 
Composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação, assessoramento pedagógico e de 
direção de unidade escolar. 
 
AGENTE EDUCACIONAL: 
CARGO: 36 e 37 - AGENTE EDUCACIONAL – NÍVEL MÉDIO 
 Composto das atribuições inerentes às atividades de educação infantil, apoio e assistência educacional e outras que 
exijam formação específica, correlacionadas com o perfil profissional. 


