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CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL Nº 001, de 09 de julho de 2014.  

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS, 
PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE 
JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO.  
 
 

O Senhor Edson Miguel Piovesan, Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato 
Grosso, por meio da sua COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO nomeada pela 
Portaria nº 253, de 28 de maio de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 37, incisos I, II e 
VIII, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, na Lei Orgânica Municipal e demais Leis 
Municipais referentes ao assunto, torna pública a realização do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
E PROVAS E TÍTULOS, destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro 
Permanente da Prefeitura e Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1. O presente concurso público será regido por este Edital, executado pela empresa 
ATAME Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda., doravante simplesmente 
ATAME, com auxílio da COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, que 
ficará instalada na sede da Prefeitura Municipal de Juara, com endereço na Rua 

Niterói, 81-N – Centro – CEP 78575-000 – Juara – MT. 
 

1.2. O presente concurso público se destina a selecionar candidatos para o provimento 
dos cargos vagos, constantes do ANEXO I deste Edital, verificado o preenchimento 
de todos os requisitos, necessários à sua investidura.  

 
1.3. A COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO publicará avisos de todas as 

etapas deste Concurso através de Editais Complementares que serão publicados no 
Diário Oficial do Município - www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e divulgará a 
integra de todas as suas publicações no mural site oficial da Prefeitura e da Câmara 
Municipal de Juara – www.juara.mt.gov.br, www.camarajuara.mt.gov.br e site da 
ATAME www.grupoatame.com.br/concurso 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO: 
 

2.1. Para a investidura do cargo pretendido, o Candidato deverá preencher todos os 
requisitos previstos no ANEXO I, que lhes sejam respectivos, além de:  
a) Ser aprovado neste Concurso Público;  
b) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;  
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
d) Provar sua plena quitação com as obrigações militares, se homem;  
e) Provar sua plena quitação com as obrigações eleitorais;  
f) Apresentar título de eleitor e Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.juara.mt.gov.br/
http://www.camarajuara.mt.gov.br/
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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g) Apresentar declaração se exerce ou não cargo, emprego ou função pública 
remunerada, incluídos, empregos em autarquias, empresas públicas e 
sociedade de economia mista;  

h) Comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os demais 
requisitos específicos de habilitação legal, exigidos para o exercício do cargo, 
conforme especificado no ANEXO I deste Edital;  

i) Comprovar outros requisitos, que sejam essenciais ao exercício do cargo 
pretendido, objeto deste concurso público. 

 
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DESTE CONCURSO PÚBLICO 
 

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

 

Etapas do Concurso Público 
 

Data Prevista 
 

a) Da Realização das Inscrições:  

Período geral de realização das inscrições De 14/07 a 30/07/2014 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição De 14/07 a 18/07/2014 

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

Até dia 25/07/2014 

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

Até dia 25/07/2014 

Vencimento dos boletos de inscrição;  Até dia 31/07/2014 

Publicação da Lista de Inscritos Deferidos e Indeferidos Até dia 05/08/2014 

Publicação da Lista de Homologação dos candidatos inscritos.  Até dia 08/08/2014 

b) Da Realização das Provas Entrega de Títulos  

Publicação do local e horário de realização das provas e entrega 
dos títulos;  

Até dia 08/08/2014 

Realização das provas e entrega dos títulos;  Dia 17/08/2014 

c) Da Publicação dos Resultados  

Publicação do gabarito das provas escritas; 
Após às 16h00 do dia 

18/08/2014 

Publicação da pontuação obtida com a análise dos títulos Até dia 22/08/2014 

Publicação do resultado final deste concurso público;  Até dia 05/09/2014 

d) Do Prazo 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; (d) divulgação da pontuação de títulos; e (e) 
divulgação do resultado final do concurso. 

2 dias úteis, a contar do 
dia subsequente ao da 

divulgação das respectivas 
etapas, no período das 

07h00 do primeiro dia às 
17h00 do segundo dia. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. As inscrições somente serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico 
www.grupoatame.com.br/concurso, durante o período compreendido entre às 
07h00 (sete horas) do dia 14/07/2014 e às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos) do dia 30/07/2014, considerado, para tanto, 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 corretamente o formulário eletrônico de inscrição com todas as 
informações requeridas 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 indicada como de 
vencimento.  
 

4.3. Caso o Candidato necessite de tratamento diferenciado no dia de realização da 
prova escrita – sendo Portador de Deficiência, deverá preencher os campos 
específicos do formulário de inscrição, discriminando o tratamento diferenciado de 
que necessita. Não indicando sua necessidade, será impossível atendê-lo.  
 

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 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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neste Edital, não podendo alegar o seu desconhecimento, vez que, a sua inscrição, 
importará na aceitação tácita das condições deste concurso público.  

 
4.10. O Candidato será responsável pela atualização de seus dados cadastrais durante a 

validade deste concurso, em especial, do endereço residencial, e-mail e telefone.  
 

4.11. Se posteriormente, restar constatado que o Candidato se utilizou de má-fé, a 
Prefeitura de Juara tem o direito de excluí-lo do concurso, não havendo que 
indenizá-lo ou ressarci-lo, a qualquer título.  

 
4.12. A Prefeitura de Juara 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. Encerrado o período de inscrições, não serão admitidas alterações, exceto quando 

constatadas incorreções nos dados pessoais do Candidato, hipótese em que 
poderão ser alterados mediante requerimento à Comissão Examinadora do 
Concurso Público, ou ainda, mediante apresentação de documento original e 
registro na Ata de Ocorrência de Sala, na data de realização da prova escrita.  

 
4.14. A COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO publicará avisos através de 

Editais Complementares quanto às inscrições deferidas, indeferidas e homologadas 
nos locais estabelecidos no item 1.3 deste Edital. 

 
5. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

5.1. 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 Edital, 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 prazo de inscrição 
estabelecido no item 3.1 deste Edital:  

 
a) Ser considerado de extrema pobreza, nos termos da Lei 2.081/2010, 

enquadrar-se nas determinações do Decreto 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 2.081/2010, 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:  
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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 
Municipal, situada na Rua Niterói, nº 81 N, Centro, Juara – MT., no horário do 
respectivo expediente, envelope lacrado, com indicação de seu nome, cargo 
pretendido, número de Cadastro de Pessoa Física – CPF, endereço e telefone, 
endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, contendo o 
Requerimento de Isenção, somente disponibilizado no campo de inscrição do 
endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso, e cópia dos seguintes 
documentos:  
 
b.1)Documento de identidade do Candidato, observado o item 9.7, “a”, deste 
Edital;  
b.2) Cadastro de Pessoa Física – CPF do Candidato;  
b.3) Documento comprobatório de sua condição de doador regular de sangue, 
expedido pelo Banco de Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder 
Público, em que o Candidato faça a doação. Em referido documento, é 
imprescindível, a comprovação de que o Candidato já tenha feito, no mínimo, 
três doações nos últimos trinta meses antes do lançamento deste Edital.  

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

documentação apresentada para tal fim, serão de inteira responsabilidade do 
Candidato, que pode, a qualquer momento, responder por crime contra a fé 
pública, acarretando sua eliminação deste concurso.  
 

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. Outros 
meios, tais como: fax e correio físico ou eletrônico, não serão admitidos.  

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

CONCURSO PÚBLICO.  
 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.grupoatame.com.br/concurso
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5.10. A relação dos pedidos de isenção deferidos ou indeferidos, será divulgada até a data 
prevista no item 3.1, mediante publicação nos locais 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 
endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso, imprimir o boleto 
bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição correspondente. Caso assim 
não proceda, estará automaticamente excluído deste concurso.  

 
 

6. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

6.1. Em observância à Lei Complementar Municipal n˚ 028/2007, é assegurado 10% das 
vagas aos Candidatos portadores 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 Juara, 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 concurso, consideram-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 concurso 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 25% (vinte e cinco por 
cento) de tempo adicional, contabilizado do tempo total de prova.  

 
6.6. Os candidatos portadores de deficiência deverão protocolar até às 15h00do dia 

25/07/2014, na sede administrativa da Prefeitura de Juara, envelope lacrado, com 
indicação de seu nome, cargo pretendido, número de Cadastro de Pessoa Física – 
CPF, endereço e telefone, endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO, 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 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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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 lista apartada, 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 e demais Editais 

Complementares, que serão divulgadas nos meios de comunicação 
estabelecidos no item 1.3 deste Edital;  
 

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 interpor recurso nos prazos 
estabelecidos, requerendo a devida correção.   

 
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 concurso.  

 
8. DAS MODALIDADES DE PROVAS 
 

8.1. Para fins de avaliação do Candidato, este concurso público será constituído por 
PROVAS ESCRITAS para todos os cargos, sendo que para os cargos de nível superior, 
haverá apresentação e avaliação de TÍTULOS e PROVAS PRÁTICAS para cargos que 
assim for estabelecido no ANEXO I deste Edital. 
 

9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 

9.1. As provas escritas serão realizadas no dia 17/08/2014, a partir das 08h00 (horário 
oficial de Mato Grosso), constituindo-se do número de questões estabelecidas no 
item 11 deste Edital, com tempo de duração de 3 (três) horas ininterruptas; 
 

9.2. As provas práticas, se o número de inscritos for igual ou inferior ao número 
classificatório, serão realizadas no dia 17/08/2014, a partir das 13h00 (horário 
oficial de Mato Grosso), ou se o número de inscritos for superior ao número 
classificatório, em outra data a ser definida por Edital Complementar; 
 

9.3. Os locais e horários das provas escritas e práticas, serão divulgados nos meios de 
comunicação estabelecidos no Item 1.3 deste Edital.  

 
9.4. Os candidatos deverão realizar as provas deste concurso nos locais e horários 

previamente divulgados. Inexistindo qualquer possibilidade de alteração ou 
realização em outro local ou horário, que não determinado pela Prefeitura de Juara. 
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9.5. 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 concurso, nos termos do item 7.2. 

 
9.6. 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.  

 
9.7. Não será admitida a permanência de acompanhante do Candidato ou de pessoas 

estranhas ao concurso, nas dependências dos locais onde forem celebradas as 
provas, salvo com a devida autorização da COMISSÃO EXAMINADORA DO 
CONCURSO PÚBLICO.  

 
9.8. Para realização das provas escritas, o Candidato deverá comparecer ao local 

designado, com antecedência mínima de 1h (uma hora) do horário estipulado, 
munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original (observado o 
subitem “a”) e caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta.  

 
a) Para fins deste concurso, 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, CRM, 
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.  

 
9.9. 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. 
 

9.10. 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.  

 
9.11. 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.  
 

9.12. 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.  
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9.13. Será sumariamente eliminado do concurso, 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.  

 
9.14. Por motivo de segurança, iniciada a prova, nenhum candidato poderá se retirar da 

sala, antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do seu efetivo início. Caso o faça, o 
Candidato que o fizer terá seu nome registrado na Ata de Registro de Sala.  

 
9.15. Os candidatos poderão se retirar da sala, levando o caderno de provas, somente 

após decorridas 2h00 (duas horas), do efetivo início da prova. 
 

9.16. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham 
concluído a prova, quando então, serão liberados.  

 
9.17. 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 qualquer tipo de marcação em mais de uma ou em 
nenhuma alternativa na folha de resposta (folha óptica) do Candidato. 

 
 
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: 
 
 

CARGOS  
Anexo I 

Tipos de Provas 
Nº 

 Questões 
Peso das 
Provas 

Pontuação 
Prova 

Prática 

Total de 
Pontos 

ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 

10 
10 
10 

4,00 
3,00 
3,00  100,00 

ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO + 
PROVA PRÁTICA 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 
- Prova prática 

10 
10 
10 

 

2,00 
2,00 
1,00 

 0 a 50 100,00 
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ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL 
- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 

10 
10 
10 

4,00 
3,00 
3,00 

 

100,00 

ESCOLARIDADE: NÍVEL FUNDAMENTAL 
+ PROVA PRÁTICA 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 
- Prova prática 

10 
10 
10 

 

2,00 
2,00 
2,00 

 

 
 
 
0 a 40 100,00 

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO 
- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 

10 
10 
10 

4,00 
3,00 
3,00  100,00 

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO 
TÉCNICO 

- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Conhec. Gerais 
- Conhecimentos 
Específicos. 

10 
10 
05 
10 

3,00 
2,00 
2,00 
4,00 

 100,00 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 

-Língua Portuguesa; 
- Conhecimentos Gerais; 
- Conhecimentos 
Específicos. 

10 
10 
15 

2,00 
2,00 
4,00 

 

100,00 Títulos  

 
 

11.2. Os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas, serão atribuídos 
a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 

12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
 

12.1. A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, das provas escritas, será feita no 1˚ 
dia útil, posterior à data de aplicação das provas, a partir das 16h00, sendo 
disponibilizado nos meios de comunicação estabelecidos no Item 1.3 deste Edital. 
 

13. DA PONTUAÇÃO E ANÁLISE DOS TÍTULOS  
 

13.1. Os títulos serão avaliados de acordo com a seguinte tabela:  
 

Títulos  Pontos Documentos Comprobatórios  

a) Curso de Pós-
Graduação lato sensu, 
em nível de 
especialização, com 
carga horária mínima, 
de 360 horas.  

2,0 

Certificado, expedido por instituição oficial de 
ensino, devidamente validado pelo Ministério 
da Educação. Para os fins ora estabelecidos, 
será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados. 

b) Curso de Pós-
Graduação stricto 
sensu, em nível de 
mestrado.  

4,0 

Certificado, expedido por instituição oficial de 
ensino, devidamente validado pelo Ministério 
da Educação. Para os fins ora estabelecidos, 
será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados. 

c) Curso de Pós-
Graduação stricto 
sensu, em nível de 
doutorado.  

6,0 

Certificado, expedido por instituição oficial de 
ensino, devidamente validado pelo Ministério 
da Educação. Para os fins ora estabelecidos, 
será considerado apenas um único certificado, 
dentre os que forem apresentados.  
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13.2. Os títulos serão aceitos somente para os cargos de nível superior, sendo que se 

deferido, total ou parcialmente, pela COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO, terá sua pontuação publicada em uma lista específica.  
 

13.3. Os títulos serão somados à pontuação final do Candidato, valendo exclusivamente 
para efeito de classificação, razão pela qual sua apresentação é facultativa. Caso a 
somatória dos pontos de títulos gere empate entre candidatos aprovados e 
classificados, serão utilizados os critérios de desempate previstos no item 14.2, 
deste Edital.  

 
13.4. Os títulos não são cumulativos, assim, para cada tipo de curso, estabelecido na 

tabela, só serão computados pontos a um único título, sendo considerado, para tal 
fim, o de maior pontuação, correlato à respectiva área de atuação.  

 
13.5. A comprovação dos títulos será feita mediante a apresentação de fotocópia, nítida 

e devidamente autenticada em cartório - frente e verso, dos certificados e/ou 
diplomas oficiais, expedidos por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida.  

 
13.6. O Título deverá ser entregue juntamente com o Requerimento de Pontuação (Anexo 

IV deste Edital), em Envelope Lacrado, devidamente identificado, na data de 
realização da prova escrita ao fiscal de sala. Para fins de protocolo, o Candidato 
poderá levar uma cópia do Requerimento de Pontuação de Títulos, devidamente 
preenchida, na qual o fiscal atestará o recebimento da documentação.  

 
13.7. O Candidato também deverá assinar a lista de entrega de títulos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade, a entrega da documentação respectiva, em observância 
aos procedimentos ora fixados. Títulos entregues fora do prazo estabelecido não 
serão aceitos.  

 
13.8. Serão recusados liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste 

Edital.  
 

14. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

14.1. Será considerado classificado, o Candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) da pontuação total da prova escrita e da prova prática, 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.  
 

14.1.1. Havendo classificação para segunda fase (prova prática), será considerado 
classificado o número de candidatos previstos no Anexo I deste Edital, mais os 
empatados na última nota. 
 

14.2. 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:  
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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 Prática (se houver) ;  
d) Que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
e) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos de 

Informática (se houver);  
f) Que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  
g) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais;  
h) Que obtiver maior pontuação de títulos (se houver);  
i) Que tiver mais idade;  
j) Sorteio público.  

 
15. DOS RECURSOS 
 

15.1. O Candidato que desejar interpor recurso, disporá de 2 (dois) dias úteis, contados 
do dia imediatamente subsequente ao da publicação, 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.  
 

15.2. Caberá recurso à COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, 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; (iv) 
divulgação da pontuação de títulos; e (v) divulgação do resultado preliminar do 
concurso.  

 
15.3. A interposição de recurso será exclusivamente, via internet, através do Sistema 

Eletrônico de Interposição de Recursos, ao qual o Candidato terá acesso mediante 
login e senha, que são fornecidos no ato de sua 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 ensejará sua não aceitação.  

 
15.4. O recurso contra o gabarito da prova escrita deverá ser individual para cada 

questão, 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.   

 
15.5. Serão rejeitados liminarmente, o recurso enviado fora do prazo ou sem 

fundamentação.  
 

15.6.  Os recursos julgados serão divulgados exclusivamente através dos meios de 
comunicação estabelecidos no item 1.3 deste Edital.  

 
15.7. A decisão da COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO será irrecorrível, 

consistindo em última instância para recursos administrativos adicionais, que 

http://www.grupoatame.com.br/concurso
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somente serão cabíveis ou reconsiderados, em caso de comprovados erros 
materiais, com manifestação posterior ou de ofício.  

 
15.8. 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.  

 
15.9. O recurso cujo teor desrespeite a COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 

PÚBLICO será preliminarmente indeferido. 
 

15.10. 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.  

 
16. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 
 

16.1. Após a divulgação do resultado final, o concurso será homologado pelo Prefeito de 
Juara, mediante publicação resumida nos meios de comunicação estabelecidos no 
item 1.3 deste Edital. 
 

16.2. A aprovação no concurso, assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, 
ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da Administração.  
 

17. DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

17.1. O processo de nomeação e posse, dos candidatos aprovados neste concurso 
público, será efetivado em observância às normas da legislação vigente.  
 

17.2. No ato da posse, o servidor deverá apresentar, obrigatoriamente: (i) declaração dos 
bens e valores que constituem seu patrimônio; (ii) declaração sobre o exercício do 
cargo, emprego ou função pública;(iii) certidão de tempo de serviço anterior, se 
houver; (iv) certidão de antecedentes criminais da justiça Estadual e Federal; e (v) 
demais documentos pertinentes exigidos no edital de convocação. 

 
17.3. Os candidatos aprovados neste concurso público deverão entregar os 

comprovantes de preenchimento dos requisitos exigidos para o provimento do 
cargo pleiteado, tão logo sejam convocados, observada rigorosamente a ordem de 
classificação publicada no Diário Oficial e Site do Município. 

 
17.4. A convocação dos candidatos aprovados será processada de acordo com as 

necessidades da Administração, não havendo obrigatoriedade de preenchimento 
imediato de qualquer uma das vagas oferecidas.  

 
17.5. A nomeação dos candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos 

exigidos, será efetivada por ato do próprio Prefeito, sob o regime jurídico 
estatutário, tendo como regime previdenciário, o Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS.  
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17.6. Os candidatos que se inscreverem no concurso para preenchimento de vaga em 
uma determinada região do Município ficam essencialmente vinculados a ela, 
entretanto, em havendo vagas não preenchidas em outras localidades, poderá 
tomar posse, desde que seja de interesse da Administração Municipal e não afete o 
direito dos outros aprovados.  

 
17.7. Para efeito de posse, o Candidato aprovado, classificado e convocado, ficará sujeito 

à aprovação em exame médicos periciais complementares clínicos, radiológico ou 
laboratoriais, além de apresentar atestado de aptidão física e mental, em 
conformidade com o ANEXO VI deste Edital e os artigos 158 e seguintes, da Lei 
Complementar Municipal nº 028/2007.  

 
17.8. Poderá não tomar posse, o Candidato portador de deficiência física, aprovado, 

classificado e convocado, caso haja incompatibilidade entre a deficiência física e o 
exercício do cargo.  

 
17.9. Não será efetivada a posse do Candidato aprovado quando, condenado em 

processo criminal, com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço 
público deste Município, observado o prazo de prescrição.  

 
17.10. Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o Candidato aprovado 

que não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação para tomar posse 
ou não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para 
o provimento do cargo.  

 
17.11. Inobstante todas as disposições contidas neste Edital, sobre a posse do Candidato 

aprovado, os órgãos competentes aplicarão, no que couber, as disposições da Lei 
Orgânica Municipal e demais Leis Municipais vigentes.  

 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1. O período de validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, a contar da 
data de publicação da homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado, 1 
(uma) vez, por igual período, a critério da autoridade competente.  
 

18.2. Durante a vigência do concurso, na hipótese de abertura de novas vagas, por 
vacância ou necessidade da Administração, poderão ser convocados os Candidatos 
Classificados que excederem a quantidade de vagas neste Edital, obedecida 
rigorosamente, a ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em 
lei.  

 
18.3. A impugnação administrativa e/ou judicial a este Edital, que ensejar a anulação de 

qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos 
insuscetíveis de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos 
demais atos.  

 
18.4. Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação 

neste concurso público, valendo para este fim, as publicações efetuadas no Diário 
Oficial do Município. 
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18.5. 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.  

 
18.6. A Prefeitura de Juara, através da COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 

PÚBLICO, fará divulgar, sempre que necessário, Editais Complementares, referentes 
ao presente Edital, sendo de inteira responsabilidade do Candidato acompanhar 
todas as publicações.  

 
18.7. 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; 
ANEXO IV- Modelo de Requerimento de Pontuação de Títulos, ANEXO V – 
Atribuições Básicas dos Cargos, estabelecidas em Lei e ANEXO VI – Exames 
Admissionais. 

 
18.8. Quaisquer informações sobre este concurso público poderão ser obtidas de 

segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00, na sede da 

Prefeitura de Juara, junto a Comissão Examinadora ou pelo telefone (66) 3556-
9400.  

 
18.9. 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 concurso.  

 
18.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela COMISSÃO EXAMINADORA DO 

CONCURSO PÚBLICO.  
 

Juara - MT., 09 de julho de 2014.  
 

 
 

Edson Miguel Piovesan     Wilson Jacob 
Prefeito Presidente da Comissão Examinadora 

 

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

Cód. 
Cargo 

 

Nome do Cargo 
 

Escolaridade/Requisitos Exigidos 
 

N.º 
vagas 

Vagas 
PNE´s 

Nº vagas 
classificatória 
prova prática 

Carga 
horária 
semanal 

Vencimento 
base 
R$ 

Valor 
Taxa 
 (R$) 

LOCAL DE TRABALHO 

1 Auxiliar de Serviços Gerais  Alfabetizado. 05 01 - 40 773,14 40,00 Sede do município 

2 Contínuo Alfabetizado. 02 - - 40 773,14 40,00 Sede do município 

3 Cozinheiro Alfabetizado. 01 - - 40 773,14 40,00 Sede do município 

4 Motorista de Utilitário Alfabetizado + CNH – categoria “A e B” ou superior + prova prática. 01 - 30 40 1.020,52 40,00 Sede do município 

5 Motorista de Utilitário Alfabetizado + CNH – categoria “A e B” ou superior + prova prática. 01 - 20 40 1.020,52 40,00 Distrito de Paranorte 

6 Motorista- Caminhão, Ônibus e Carreta Alfabetizado + CNH – categoria “D” ou superior + prova prática. 01 - 20 40 1.089,83 40,00 Distrito Águas Claras 

7 Motorista- Caminhão, Ônibus e Carreta Alfabetizado + CNH – categoria “D” ou superior + prova prática. 01 - 20 40 1.089,83 40,00 Linha Paredão 

8 Motorista- Caminhão, Ônibus e Carreta Alfabetizado + CNH – categoria “D” ou superior + prova prática. 01 - 20 40 1.089,83 40,00 Distrito Paranorte 

9 Apoio Adm. Educacional /Nutrição Nível fundamental. 03 - - 30 724,00 70,00 Sede do município 

10 Apoio Adm. Educacional /Infraestrutura Nível fundamental. 01 - - 30 724,00 70,00 Escola Rui Barbosa – zona rural 

11 Apoio Adm. Educacional /Nutrição Nível fundamental. 02 - - 30 724,00 70,00 Distrito de Paranorte 

12 Apoio Adm. Educacional /Infraestrutura Nível fundamental. 03 - - 30 724,00 70,00 Distrito de Paranorte 

13 Téc. Adm. Educacional /Adm. Escolar Nível fundamental. 01 - - 30 724,00 70,00 Sede do município 

14 Operador de Retroescavadeira Nível fundamental completo + CNH - categoria “C” + prova prática. 01 - 10 40 1.782,07 70,00 Sede do município 

15 Técnico em Informática Nível médio + curso técnico. 02 - - 40 1.261,76 70,00 Sede do município 

16 Técnico em Enfermagem Nível médio + curso técnico + Registro no Conselho Profissional. 07 01 - 40 1.244,75 70,00 Sede do município 

17 Técnico em Enfermagem Nível médio + curso técnico + Registro no Conselho Profissional. 02 - - 40 1.244,75 70,00 Distrito de Paranorte 

18 Técnico Desenvolvimento Infantil Nível médio. 01 - - 30 868,02 70,00 Sede do município 

19 Médico Ginecologista Nível superior + especialização na área e registro no Conselho. 02 - - 40 10.000,00 150,00 Sede do município 

20 Médico Ortopedista Nível superior + especialização na área e registro no Conselho. 01 - - 40 10.000,00 150,00 Sede do município 

21 Médico Cirurgião Geral Nível superior + especialização na área e registro no Conselho. 01 - - 40 10.000,00 150,00 Sede do município 

22 Médico Anestesista Nível superior + especialização na área e registro no Conselho. 02 - - 40 10.000,00 150,00 Sede do município 

23 Médico Pediatra Nível superior + especialização na área e registro no Conselho. 01 - - 40 10.000,00 150,00 Sede do município 

24 Médico Clinico Geral Nível Superior + registro no respectivo Conselho. 06 - - 40 9.000,00 150,00 Sede do município 

25 Odontólogo Nível Superior + registro no respectivo Conselho. 01 - - 40 2.987,40 100,00 Sede do município 

26 Farmacêutico Nível Superior + registro no respectivo Conselho. 01 - - 30 2.987,40 100,00 Sede do município 

27 Assistente Social Nível superior + registro no respectivo Conselho. 02 - - 30 2.987,40 100,00 Sede do município 

28 Fisioterapeuta Nível Superior + registro no respectivo Conselho. 02 - - 30 2.987,40 100,00 Sede do município 

29 Médico Veterinário Nível Superior + registro no respectivo Conselho. 01 - - 40 2.987,40 100,00 Sede do município 

30 Professor Nível superior – lic. plena em pedagogia ou normal superior. 04 - - 30 1.930,78 100,00 Zona rural - Escola Francisco Sampaio 

31 Professor Nível superior –lic. plena em pedagogia ou normal superior. 02 - - 30 1.930,78 100,00 Zona rural - Educação no campo 

32 Instrutor esportivo Nível superior + registro no respectivo Conselho. 05 - - 40 1.782,07 100,00 Sede do município 

33 Contador (da Câmara) Nível superior + registro no respectivo Conselho. 01 - - 40 3.134,08 100,00 Sede da Câmara municipal 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 NÍVEL: ALFABETIZADO 

 
CARGOS: 01-Auxiliar de Serviços Gerais; 02-Contínuo; 03-Cozinheiro; 04 e 05-Motorista de Utilitário; 06, 07 e 08-Motorista de 
Caminhão, Ônibus e Carreta. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e comuns; 
plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Interpretação de figuras. Noção e compreensão de texto verbal e/ou não 
verbal.MATEMÁTICA: Operações aritméticas e problemas envolvendo: adição, subtração, multiplicação e divisão; Conjuntos; 
Unidade, dezena, centena, dobro, triplo; medida de tempo e comprimento. CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: 
Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara/MT; 

PROVAS PRÁTICAS: 

CARGOS: 04 e 05 – Motorista de Utilitário: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o veículo a ser utilizado compatível com a 
categoria de habilitação exigida para a função. Este cargo tem como pré-requisito o porte de carteira nacional de habilitação 
categoria “A E B”, válida, devendo o candidato apresentar a respectiva habilitação com a categoria mínima exigida ou categoria 
superior quando houver a realização da prova prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim eliminado do 
concurso público. 

CARGOS: 06, 07 e 08 – Motorista de Caminhão, Ônibus e Carreta: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do 
candidato, como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o veículo a ser utilizado 
compatível com a categoria de habilitação exigida para a função. Este cargo tem como pré-requisito o porte de carteira nacional 
de habilitação categoria “D”, válida, devendo o candidato apresentar a respectiva habilitação com a categoria mínima exigida ou 
categoria superior quando houver a realização da prova prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim 
eliminado do concurso público. 

 NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGOS: 09 e 11 -Apoio Administrativo Educacional/Nutrição; 10 e 12-Apoio Administrativo Educacional/ Infraestrutura; 13-
Técnico Administrativo Educacional/Administração Escolar; 14-Operador de Retroescavadeira. 
 
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 Juara/MT. 

PROVAS PRÁTICAS: 

CARGO: 14 - Operador de Retroescavadeira: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado à máquina do 
respectivo cargo. Este cargo tem como pré-requisito o porte de Carteira Nacional de Habilitação válida, CATEGORIA “C”, devendo 
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o candidato apresentar a respectiva habilitação com a categoria mínima exigida ou categoria superior quando houver a realização 
da prova prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim eliminados do concurso. 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 

 
CARGOS: 15-Técnico em Informática; 16 e 17-Técnico em Enfermagem; 18-Técnico em Desenvolvimento Infantil-TDI. 
 
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 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 Juara/MT. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: 

CARGO: 16 – Técnico em Informática: Computadores padrão IBM PC: arquitetura e funcionamento, características de 
componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada e saída, instalação e 
configuração de periféricos, instalação, configuração e manutenção de microcomputadores e impressoras. Sistemas 
Operacionais Windows e Linux, instalação e configuração de suítes de escritório (MS-Office, Open Office), instalação e 
configuração de browser's (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). Noções de redes de computadores: Topologias 
lógicas e físicas, protocolos TCP/IP, DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços de rede (DHCP, WINS, DNS), administração de contas de 
usuários, fundamentos de rede locais (cabeamento, comunicação, placas de redes, modens, hubs, switches, roteadores). 

 

CARGOS: 16 e 17 – 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.  
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Assistência na emergência/urgência e no trauma. Assistência em terapia intensiva. Noções básicas sobre as principais doenças 
de interesse para a saúde pública. Diarréia, cólera, dengue, doença de Chagas, esquistossomose, febre tifóide, 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. 
 

 NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 

 
CARGOS: 19-Médico Ginecologista; 20-Médico Ortopedista; 21-Médico Cirurgião Geral; 22-Médico Anestesista; 23-Médico 
Pediatra; 24-Médico Clinico Geral; 25-Odontólogo; 26-Farmacêutico; 27-Assistente Social; 28-Fisioterapeuta; 29-Médico 
Veterinário; 30 e 31-Professor; 32-Instrutor Esportivo; 33-Contador 
 
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 Juara/MT 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR:  
 

CARGO: 19 - Médico Ginecologista: 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. 
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 ediagnósticosdas lesõesprecussoras 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 
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histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. 
Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 

CARGO: 20- 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 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 escafóidecapal. 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: 21 - 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 pediátricas, 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: 22 - Médico Anestesista: 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. Física 
e anestesia Inalatória. Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. 
Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios.Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. 
Anestesia em obstetrícia e ginecologia. Anestesia em cirurgia pulmonar e cardiovascular. Parada cardíaca e reanimação. 
Monotorização emanestesia. Sistema nervoso autônomo. Complicação da anestesia. Raquianestesia. Anestesia peridural. 
Monitorização neurofisiológica. Monitorização hemodinâmica. 
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CARGO: 23 - 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: 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: 25 – Odontólogo: Endodontia; Radiologia; Periodontia; Cirurgia; Semiologia; Odontologia preventiva; Anestesiologia; 
Dentística e materiais dentários; Biossegurança; Farmacologia e terapêutica medicamentosa; Oclusão e articulação 
temporomandibular; Anatomia; Patologia; Saúde Pública; Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Dispositivos relacionados à Saúde; Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde; Programa 
saúde da Família. Lei nº 5.081/1966 e Decreto Federal nº 68.704/1971. 

CARGO: 26 – 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. 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 sanguíneas e fissulares; Diagnostico das helmintíases intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses de 
localização superficial; Micose profundas; Micoses sistêmicas. 
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CARGO: 27 – Assistente Social: Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS Lei nº. 8742/93; Código de ética: princípios e 
pressupostos; ética profissional; fundamentos éticos - políticos da profissão; Pesquisa e Planejamento: O Processo de 
investigação no Serviço social; Planejamento Social: Reordenação das relações de trabalho; Políticas Sociais Públicas e 
Cidadania: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social, Previdência) - Conceito, pressupostos, princípios; interface com outras 
políticas sociais; Prática social, profissional: dimensão política da ação profissional; relação teoria - prática - práxis - relação 
sujeito/objeto - Instrumentalidade do serviço social; prática profissional nos mais diferentes campos de atuação: saúde pública, 
terceira idade, criança e adolescente e mulher; Pressupostos teórico-metodológicos que serviram de suporte para a profissão 
da gênese à contemporaneidade; Lei n.º 8080/90 - SUS; Lei n.º 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Revista 
do serviço social e sociedade n.º 62, 63,64 e 65. 

 
CARGO: 28 – 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: 29 – Médico Veterinário: Normas Gerais de Higiene de Produtos de Origem Animal: água de abastecimento e consumo; 
normas gerais de limpeza, detergência e sanitização, drenagem e tratamento de efluentes; artrópodes e roedores na higiene 
dos estabelecimentos. Fraudes por: alteração, adulteração e falsificação. Infecções e intoxicações alimentares: Salmonella, 
Shigella, Yersiniaenterocolítica, StreptococoaVibrioparahaemolyticuaCampylobacter, aostridium, Bacillus, Stapylococcus. 
Fungos Produtores de Micotoxinas: toxinas e micotoxicose - aspergillus, penicillium, fusarium, claviceps. Procedimentos na 
investigação epidemiológica: surtos de infecções e toxinfecções alimentares. Prevenção. Pesquisa de microorganismo: 
indicadores e patogênicos em alimentos. Fatores que interferem no metabolismo dos microorganismos: intrínsecos e 
extrínsecos. Aditivos empregados na indústria de alimentos: riscos dos aditivos intencionais. Riscos dos aditivos acidentais ou 
incidentais, legislação. Inspeção ante e pós-morte: procedimentos, objetivos. Nodos linfáticos: exploração obrigatória na rotina 
de inspeção e na reinspeção. Cortes de carnes de bovinos, suínos e ovinos: obtenção, reconhecimento, técnicas de 
embalagem, transporte e legislação. Transformação do músculo em carne: "Rigor mortis" e maturação. Inspeção e julgamento 
de carcaças e vísceras de animais de açougue: portadores de doenças infecciosas, parasitárias transmissíveis ou não ao homem 
pela ingestão e/ou manipulação de carnes. Frigorificação: conceito, carnes resfriadas, refrigeradas e congeladas, obtenção, 
características, armazenagem. Alterações, descongelamento e transporte. Carnes curadas: fundamentos, métodos de cura, 
processo de defumação, produtos curados. Carnes envasadas: conceito, classificação pela acidez ou valor do pH, fundamentos 
do tratamento térmico, fontes de contaminação, operações tecnológicas, appertização, embalagem, armazenamento. 
Irradiação de Alimentos: conceito, processamento, aplicações, legislação. Alimentos Transgênicos: biotecnologia, aplicações, 
avaliação da segurança, legislação. Higiene das diversas fases do preparo de carcaças e vísceras de aves: inspeção ante e pós-
morte. Reinspeção no consumo, legislação. Refrigeração do pescado: na embarcação, no entreposto e na distribuição. 
Inspeção organoléptica do pescado. Obtenção higiênica do leite: fatores que influem na qualidade higiênica do leite. Leite de 
consumo, beneficiamento: processamentos, envase. Inspeção sanitária e critério de julgamento. Leite esterelizado e leites 
aromatizados: características e higiene de sua obtenção: inspeção e julgamento. Queijos dos diversos tipos: características e 
higiene de sua obtenção. Alterações e defeitos. Características do mel de abelhas: fraudes. Epidemiologia: princípios 
epidemiológicos, informações epidemiológocas, sistemas de notificação e de vigilância, estudos epidemiológicos, apresentação 
dos dados de saúde, classificação das medidas preventivas. Zoonoses: etiologia, grupos e classificação (SCHWABE, 1969) das 
zoonoses, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, profilaxia. Teníasecisticercose, tuberculose, leishmaniose, raiva, 
leptospirose, brucelose, toxoplasmose, carbúnculo, fascilose, doença de Chagas, esquistossomose, dengue, febre amarela, 
fagicolose, anisaquíase, sarcosistose, hantavirose. As boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos.  
Ética profissional. 

CARGOS: 30 e 31 – PROFESSOR (PEDAGOGIA): 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.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 
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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: 32 – Instrutor Esportivo: Anatomia: grupos musculares, nervos, ossos, tendões e articulações; Atletismo: corridas, 
saltos, arremessos e lançamentos; Regras oficiais de voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, futebol de campo, 
atletismo e natação; LDB e o ensino da educação física; Princípios científicos do treinamento; Recreação e jogos; Treinamento 
desportivo e vias de produção de energia; Efeitos fisiológicos do treinamento físico; Equilíbrio térmico (prevenção da 
internação nos desportos); VO2 máximo; Limiar anaeróbico; ATP – CP. Lei 9.696 de 1º de setembro de 1998 e Resolução 
CONFEF nº 211/2011. 
 
CARGO: 33 – Contador: Princípios. Patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Fatos Contábeis e Respectivas Variações 
Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de 
Resultado. Plano de Contas. Lançamento Contábil. Processo de Escrituração. Impostos e contribuições. Livros de Escrituração: 
Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Sistema de Partidas Dobradas. Balanços: Obrigatoriedade e Apresentação. 
Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. Levantamento do 
Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com 
a Lei. Apuração da Receita Corrente Líquida. Contabilidade Pública baseada na Lei 4.320/64: Sistemas Financeiro, Patrimonial, 
Orçamentário e de Compensação. Regime Orçamentário da receita e despesa pública. Registros e demonstrações contábeis; 
Nova Contabilidade Pública: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Procedimentos Contábeis 
Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais. Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Lei Complementar 101 de 
04/05/2000. Resoluções Normativa do TCE/MT. Conhecimentos Básicos sobre Direito Constitucional, Administrativa, Tributária e 
Previdenciária: Princípios Fundamentais; Direitos e Garantias Fundamentais; Dos Municípios; Da Tributação e do Orçamento; 
Da Seguridade Social. Código Tributário Nacional. Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; 
autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. Licitação - Lei 8.666/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas 
atualizações; Lei 10.520/2002: conceito, finalidades e princípios. Contratos administrativos: conceito, finalidades e princípios. 
Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores 
públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. Serviços públicos: conceito e 
classificação. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle 
pelos tribunais de contas; controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Regime Geral de Previdência 
Social. Segurados obrigatórios. Conceito, características e abrangência,  
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ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 

REQUERIMENTO INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – CONCURSO 001/2014 

 

Nome do Candidato: ____________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

 

O Candidato supracitado, vem por através deste REQUERER VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, em conformidade com o 
LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ___________________________________________ 

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

 

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

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E 
DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO: 

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

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Declaro, para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando convocado, à perícia 
médica a ser realizada por profissional de saúde designado pelo Órgão/Entidade realizador do Concurso Público, a ser definida em 
regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do cargo. 

 

__________________, ___ de ___________ de_____ 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura Candidato 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 
REQUERIMENTO DE TÍTULOS 

Requerente: _______________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________Código do cargo: ________________ 

N.º RG___________________N.º CPF: _____________________________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______ (_______________) pontos, referente ao título constante do Item 13.1 do Edital 
n.º 001/2014, LETRA______(__________________________________________) para fins de classificação no Concurso Público da 
Prefeitura de Municipal de Juara/MT.  

 

(Obs.: Os títulos constantes do item 13.1 não são cumulativos entre si, sendo considerado somente o de maior pontuação. Só serão 
considerados os títulos que tiverem correlação com a respectiva área de atuação do cargo.) 

 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________, ____ de ________________ de______ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Em cumprimento ao item 13.1 do Edital do Concurso Público n.º 001/2014 da Prefeitura Municipal de Juara/MT. 

   

       Deferimos o requerimento; 

 

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

 

       Indeferimos o requerimento. 

 

_________________________  __________________________    _______________________________ 

           Presidente da Comissão                   Membro Comissão                                            Membro Comissão   

 

__________________________  _________________________    _____________________________ 

              Membro Comissão                         Membro Comissão             Membro Comissão   
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ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS. 
 

CARGO 01: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado; 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: Sujeito ao trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme; efetuar trabalhos fora do 
perímetro urbano e executar tarefas em fins de semana e feriados. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza 
do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que 
a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros.  
b) Descrição Analítica: Executar trabalhos de limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em 
geral, nas dependências internas e externas das unidades da administração; executar atividades de copa e cozinha 
quando necessário; auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; separar os materiais recicláveis para descarte 
(vidraria, papéis, resíduos laboratoriais, etc.); atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem 
como receber, separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; reabastecer os banheiros 
com papel higiênico, toalhas e sabonetes; controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de bio segurança e/ou segurança 
do trabalho; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais 
provenientes do seu local de trabalho; realizar trabalhos de natureza manual ou braçal nas áreas em que estiver 
lotado; efetuar serviços de mistura de areia, cal, cimento e água, para obter a argamassa a ser empregada nos 
assentamentos das pedras ou tijolos; abrir ou fechar valas necessárias à execução da obra; executar a limpeza e 
organização da área para construção; auxiliar na construção de bases de concreto ou de outro material de acordo 
com as especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes, máquinas e outros fins; auxiliar 
na colocação de portas e janelas; auxiliar no assentamento de tijolos, ladrilhos ou pedras, sob a orientação do 
oficial correspondente; providenciar o suprimento de materiais necessários à obra nos lugares apropriados; 
executar a limpeza das vias públicas, varrendo e ou coletando o lixo, de modo a facilitar o recolhimento do 
mesmo; coletar o lixo em transporte próprio e despejá-lo em local previamente determinado; manter limpas as 
praças públicas, efetuando a sua limpeza periodicamente; conservar em bom estado os materiais e utensílios 
utilizados no serviço de limpeza; zelar pelo uniforme utilizado no serviço; realizar eventualmente, serviços 
externos para atender as necessidades do setor; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade 
verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe 
manter limpos e com boa aparência; executar a limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros públicos; 
executar atividades de capinação e retirada de mato; manter a conservação das praças e jardins; cortar a grama 
em períodos apropriados; preparar a terra para o plantio da gramas e flores ornamentais; plantar a grama, com 
adubos e fertilizantes selecionando as melhores mudas; combater as doenças e pragas dos vegetais, com produtos 
químicos não nocivos à saúde pública; zelar pela conservação de seus instrumentos de trabalho; efetuar a poda de 
árvores em períodos apropriados; fazer o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; proceder o 
plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; regar diariamente as plantas e canteiros; fazer 
reformas de canteiros; executar serviços de ornamentação em canteiros; lavar carros de pequeno, médio e grande 
porte; efetuar a lavagem de máquinas, quando necessário; encerar e polir os veículos quando requisitado; aspirar 
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o pó dos tapetes e carpetes internos; remover os assentos do veículo para proceder à limpeza interna; 
desembaraçar os vidros; requerer materiais necessários à execução do trabalho; realizar, eventualmente, 
pequenos reparos no veículo; manter o ambiente de trabalho limpo; zelar pela conservação dos veículos; manter a 
conservação dos equipamentos de lavagem; temperar os produtos químicos para lavagem, de acordo com 
especificações dos fabricantes; manobrar veículos e máquinas para efetuar a lavagem; participar de reuniões e 
grupos de trabalhos; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais de 
jardinagem, colocados à sua disposição; preparar as refeições servidas na merenda escolar utilizando os gêneros 
fornecidos pelo Programa e primando pela boa qualidade da merenda; solicitar aos responsáveis, quando 
necessário, os gêneros utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de trabalho, procedendo à 
limpeza dos talheres e demais utensílios; servir a merenda escolar às crianças; manter os alimentos em perfeitas 
condições de degustação; auxiliar no preparo de lanches, chá, café e outros utilizando os materiais necessários; 
cozinhar e supervisionar a preparação de refeições e lanches, utilizando técnicas específicas de culinária, como 
reaproveitamento de alimentos e outros; executar outras atividades de apoio operacional ou correlatas, conforme 
necessidade ou a critério da administração. 

 
CARGO 02: CONTÍNUO 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado; 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme; efetuar trabalhos fora do 
perímetro urbano e executar tarefas em fins de semana e feriados. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza 
do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que 
a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros.  
 
b) Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no 
local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas 
pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo; 
executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os 
utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos 
servidores, Carregar e descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem 
como todos os demais serviços braçais que sejam necessários e determinada sua execução por superior; fazer 
mudanças; proceder a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; coletar lixo, varrer, lavar e remover 
o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis; 
auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, 
pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e 
equipamentos rodoviários; manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim; 
auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; executar faxinas em geral nos bens públicos; responsabilizar-se 
pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; proceder a apreensão de animais soltos nas vias 
públicas e outras tarefas correlatas; exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas; 
controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando 
necessário, as autorizações do ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão 
devidamente fechadas quando do encerramento do expediente; investir quaisquer condições anormais que tenha 
observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades 
competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de 
suas funções; exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 
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CARGO 03: COZINHEIRO 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado; 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniformes. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Efetuar o cozimento dos alimentos para merenda dos alunos e outros, limpeza do local que 
seja determinado, em especial as Unidades Escolares, Creches Municipais e Hospitais, manter em ordem o local de 
trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio na conservação de merenda e 
outros. 
b) Descrição Analítica: Responsabilizar-se pelo trabalho de uma grande cozinha em instituição do Município; 
executar cardápios. Inclusive serviços de dieta sob a orientação de profissional da nutrição; preparar mingaus, 
café, chá e outras refeições ligeiras; encarregar-se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como 
verduras, carnes, peixes e cereais; preparar sobremesas, eventualmente fabricar e cozinhar pães, biscoitos, 
sorvetes e artigos de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer o pedido de 
suprimento do material necessário à cozinha ou a preparação de alimentos; operar os diversos tipos de fogão e 
demais aparelhos de cozinha ou equipamentos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar trabalhos de ajudante; 
supervisionar os serviços de limpeza dos equipamentos e instrumentos de cozinha; executar tarefas auxiliares de 
cozinha; preparar e servir merendas; proceder à limpeza dos utensílios e locais de trabalho; limpar e preparar 
cereais, vegetais e carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; 
proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material e 
gêneros alimentícios; manter a higiene dos locais, fazer o serviço de limpeza em geral, preparo de alimentos, 
servir lanches e refeições, promover a higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, promover a 
distribuição e controle das refeições e lanches a serem servidos, observando os horários preestabelecidos; zelar 
pela conservação, acondicionamento adequado e segurança dos alimentos; realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade, exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus 
superiores. 
 
CARGO 04 e 05: MOTORISTA DE UTILITÁRIO 

Executar sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos leves, automóveis, ambulâncias e utilitários, 
para transporte de passageiros ou de cargas, no município e em viagens intermunicipais e interestaduais, 
manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito para o transporte de 
particulares, funcionários e autoridades, para conduzi-los aos locais desejados; examinar as ordens de serviço, 
efetuando a entrega ou recolhimento de malotes, pequenas cargas, para dar cumprimento à programação 
estabelecida, controlando as mercadorias, documentos e outros; vistoriar o veículo, verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, água e óleo de cárter e testando os freios, parte elétrica e demais condições para 
perfeita utilização do equipamento e certificar-se de suas condições de funcionamento, zelando pela manutenção 
do mesmo; emitir relatórios de trabalho, preencher as planilhas e documentos de controle e zelar pela 
documentação e conservação do veículo; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos 
transportados; recolher o veiculo, após a jornada de trabalho conduzindo-o ao local designado para guarda do 
mesmo; zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; executar outras 
tarefas compatíveis com a mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional, particularidades do Município ou designação superiores.Habilitação:Conhecimentos necessários 



 

Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Juara 
Gabinete do Prefeito 
 

 

 

Rua Niterói, 81-N – Centro – CEP 78575-000 – Juara – MT 
Tel.: (66) 3556-9400 | www.juara.mt.gov.br 

 

para o bom desenvolvimento de suas tarefas; conhecimento comprovado como motorista; Carteira Nacional de 
Habilitação - Categoria “A e B” ou Superior. 

 
CARGO 06, 07 e 08: MOTORISTA DE CAMINHÃO, ÔNIBUS E CARRETA 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado 
c) Habilitação: Conhecimento necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; conhecimento 
comprovado como motorista; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D ou E. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; 
realização de viagens e freqüência a cursos especializados; sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e 
uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
b) Descrição Analítica: Executar, sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos pesados, tais como 
caminhões, carretas ou ônibus, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o no trajeto indicado, 
seguindo as regras de trânsito, para o transporte de cargas; dirigir o veículo, observando o fluxo de trânsito e a 
sinalização, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão a carga e descarga, 
conforme ordem de serviço; zelar pela documentação da carga e do veículo; transportar alunos, funcionários, 
material escolar, passageiros e cargas; ter conhecimentos básicos de primeiros socorros; auxiliar na entrada e 
saída de alunos; fazer a limpeza do veículo; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente; realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando em ficha própria os 
horários, quilometragem, percurso realizado e usuário(s) para fins de controle; orientar e auxiliar no 
carregamento e descarregamento de materiais; recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existentes; manter os veículos em perfeitas condições 
de funcionamento; fazer reparos de emergências; zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; 
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não 
haver excessos que prejudique o veículo; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a 
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus; garantir a segurança plena no transporte dos alunos e demais pessoas que venham a ser transportadas, 
garantindo as normas legais quanto ao transporte coletivo; diligenciar para a entrega de crianças e alunos bem 
como zelar pela sua saída do veículo, possibilitando a eliminação de risco de travessia de vias, promover o 
acompanhamento, pessoalmente, dos veículos em oficinas mecânicas, quando em concerto ou manutenção, 
verificando os serviços que estão sendo prestados, garantindo a qualidade do mesmo bem como a exata e 
necessária substituição ou reposição de peças, equipamentos e acessórios, relatando por escrito qualquer 
irregularidade detectada; acompanhar pessoalmente e supervisionar a lavagem e limpeza dos veículos do 
transporte coletivo, diligenciando pela qualidade dos mesmos; manter a ética no transporte, cumprindo os 
preceitos de respeito com os alunos e demais pessoas transportadas, bem como cumprindo com todos os demais 
princípios afetos a classe dos servidores públicos; desempenhar pessoalmente as suas funções nos horários que 
lhe for determinado ou escalonado, sem substituição ou troca de horários sem a autorização expressa do 
secretário a que estiver subordinado, mediante justificação própria; desempenhar todas as funções que lhe sejam 
determinadas para transporte de alunos, crianças e quaisquer outras pessoas ou segmentos, desde que 
autorizadas e determinadas pelos superiores; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, 
particularidade do Município ou designações superiores. 

 
CARGO 09 e 11: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/NUTRIÇÃO ESCOLAR 
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Cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a 
organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a 
organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições; 
 
CARGO 10 e 12: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/INFRAESTRUTURA 

Manutenção de Infra-estrutura, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, 
execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas 
externas incluindo serviços de jardinagem; 

 
CARGO 13: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, 
transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência 
e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços 
financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura e outros; Multimeios Didáticos, cujas 
principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, 
videocassete, aparelho de DVD, data show. Televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, 
retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda controle de entrada e saída de 
livros, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; 

 

CARGO 14: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria “C”, especialmente prática de Operador de Retroescavadeira. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; 
efetuar trabalhos fora do perímetro urbano; frequência a cursos especializados e uso de uniforme 
 
 Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
Descrição Analítica: Compete a categoria com as atribuições de executar serviços de operar máquinas tipo 
retroescavadeira nos serviços realizados pelo Município, que exijam sua utilização, assim como drenar solos,  
realizar trabalhos em terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, construção e montagens 
de pontes, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remover solo e 
material orgânico; executar a construção de aterros; realizar o acabamento em pavimentos; cravar estacas; 
inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas 
técnicas e os regulamentos do serviço, relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela 
retroescavadeira, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle; controlar o consumo de combustível e 
lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem como para a manutenção adequada da retroescavadeira; 
zelar pela conservação da retroescavadeira, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção; 
efetuar o abastecimento da retroescavadeira, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu 
bom funcionamento durante a execução dos serviços; executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo 
superior hierárquico; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
CARGO 15: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 16 anos; 
b) Instrução: Nível Médio 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 
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Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada: 08 (oito) horas diária 
c) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Atividades relacionadas com suporte, serviços de instalação e manutenção de 
equipamentos de informática nos órgãos do Município. 
b) Descrição Analítica: Compreende o conjunto de atribuições destinadas a desempenhar tarefas de atuar com 
suporte em informática, remoto e pessoalmente se direcionando ao local, efetuará backups e preventivas 
periodicamente, montagem e manutenção de microcomputadores e redes, curso em informática não é 
obrigatório, porém será um diferencial, estudar os objetivos do programa, analisando as especificações e 
instruções recebidas, para verificar a natureza e fontes dos dados de entrada que vão ser tratados e esquematizar 
a forma e fluxo do programa; elabora fluxogramas lógicos e detalhados, estabelecendo a seqüência dos trabalhos 
de preparação dos dados a tratar e as operações do computador, levando em consideração as verificações 
internas e outras comprovações necessárias, para atender às necessidades estabelecidas; converte os fluxogramas 
em linguagem de máquina, utilizando formulário de codificação, para possibilitar sua compilação; dirige ou efetua 
a transcrição do programa em uma forma codificada, utilizando simbologia própria e simplificando rotinas, para 
obter instruções de processamento apropriadas ao tipo de computador empregado; realiza experiências, 
empregando dados de amostra do programa desenvolvido, para testar a validade do mesmo e efetuar as 
modificações oportunas;prepara manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagem, gabaritos de 
entrada e saída e outros informes necessários sobre o programa, redigindo e ordenando os assuntos e 
documentos pertinentes, para instruir operadores e pessoal de computador e solucionar possíveis dúvidas; 
modifica programas, alterando o processamento, a codificação e demais elementos, para aperfeiçoá-los, corrigir 
falhas e atender às alterações de sistemas ou novas necessidades; pode projetar cartões, formulários, registros de 
fichas magnéticas e outros elementos dos programas; pode estimar tempos e custos da programação; pode 
especializar-se em determinado tipo de programação e ser designado de acordo com a especialização; e executa 
outras tarefas de natureza correlata e de igual nível de complexidade; executar outras tarefas que lhe serão 
determinadas pelo superior hierárquico; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 

CARGO 16 e 17: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sintética: Auxiliar em procedimentos médicos e de enfermagem, bem como em desenvolvimento de 
programas da saúde, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço.  

Descrição Analítica: Auxiliar no planejamento, executar e analisar programas de saúde publica, atuando, dentro de 
sua habilitação, técnica e administrativamente dos serviços da saúde; nas prestações de cuidados globais a 
indivíduos, familiares e população; auxiliar na elaboração de programas educacionais para a comunidade; 
participar das pesquisas sócio-sanitárias; auxiliar na elaboração de programas de prevenção e proteção para 
recuperar a saúde da população; auxiliar na coleta e análise, juntamente com a equipe da saúde, dados sócio-
sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas municipais da saúde; auxiliar na prestação de serviços 
os serviços junto as Unidades Sanitárias e hospitais; relacionar medicamentos em falta na farmácia municipal, 
unidades sanitárias, hospital e ambulatórios; prestar serviço à população a domicilio, quando necessário, dentro 
do horário normal de trabalho; auxiliar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistências da saúde; 
auxiliar no controle das doenças, inclusive realizar coleta de material para exames, realizar exames de sua 
competência; auxiliar na promoção e realização de palestras; fazer visitas a domicilio para orientar e prevenir 
doenças causadas pela falta de higiene ou uso indiscriminados de medicamentos sem receita médica; participar 
de campanhas de vacinação em geral; auxiliar no encaminhamento de pessoas ao atendimento médico municipal; 
verificar os sinais vitais: pressão arterial, temperatura, pulsação; e ainda fazer curativos, injeções prescritas pelo 
médico; participar em campanhas do planejamento familiar; de campanhas de prevenção e controle de doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, prestar assistência a gestante, parturiente, 
puerperal e ao recém nascido; participar nos programas e nas atividades de assistência integrante a saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daquelas prioritárias e de alto risco, participar em programas 
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de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e doenças profissionais e do trabalho; participar 
de programas de vigilância sanitária visando à melhoria da saúde do individuo, da família e da população em geral; 
executar outras tarefas afins. Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de Enfermagem, na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em 
estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático 
de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, na execução dos programas 
e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco. Integrar a equipe de saúde. Compreender os fatores determinantes do aparecimento 
da doença no indivíduo; Executar métodos de promoção, prevenção e controle da doença; Aplicar métodos de 
limpeza, desinfecção e ou esterilização de instrumentos e superfícies; Conhecer e manipular os utensílios 
utilizados nos procedimentos hospitalares e ambulatoriais reconhecer a forma de organização dos 
estabelecimentos de saúde e o processo de municipalização com estratégia de implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS); Prestar cuidados de enfermagem que visam romper a cadeia epidemiológica das infecções; 
Manusear arquivos e documentos relativos ao paciente, observando-se o sigilo ético; Realizar técnicas de higiene 
para o controle e prevenção das doenças; Cuidar da organização e administração da unidade hospitalar ou 
ambulatorial em que trabalha; Participar no planejamento e prestar cuidados integrais de enfermagem ao 
indivíduo na saúde e doença; Ser conhecedor das políticas de saúde pública vigentes e da sua inserção neste 
sistema; Dominar técnicas de educação em saúde e aplica-las, através de orientações junto ao paciente e a 
comunidade de modo geral; Efetuar o controle das prescrições e checagem de horários após administração dos 
medicamentos ou procedimentos de enfermagem; Encaminhar os pacientes à unidade ou bloco de internação, 

-consulta, de acordo com o programa e 
subprograma, com maior conhecimento quanto às causas das patologias mencionadas e medicamentos 
administrados, podendo explorá-las, esclarecendo os efeitos colaterais e gerais, sob supervisão indireta do 
enfermeiro; Aplicar de acordo com a prescrição médica, injeções IM, EV, ID, Sc, vacinas, venóclise e administração 
de soluções parenterais; Auxiliar na realização, sob supervisão do enfermeiro, curativos simples com dreno e 
sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção orofaríngea, de traqueotomia e entubação; Auxiliar o médico no 
que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese abdominal, diálise peritonial e hemodiálise; Auxiliar 
na assistência de enfermagem às gestantes, no período pré-natal, à parturiente e puerpéria; Limpar e desinfetar a 
aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratórios, utilizando técnicas e produtos apropriados, de acordo 
com as normas estabelecidas e orientação superior; Efetuar e manter arrumação dos materiais de laboratório em 
gavetas e bandejas, providenciando sua reposição quando necessário; Auxiliar na coleta e manutenção dos 
materiais físicos, químicos e biológicos, para possibilitar a realização de exames; Realizar o enchimento, 
embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares; Preencher fichas relacionadas aos trabalhos de laboratório, 
fazendo as anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou informações posteriores; Comunicar ao superior 
imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos do laboratório, a fim de que seja 
providenciado o devido reparo; Realizar o levantamento dos problemas de saúde do Município, sob a supervisão 
do titular do órgão de Saúde; Supervisionar o atendimento nos postos de saúde do Município controlando as 
condições sanitárias, de higiene e das quantidades de medicamentos postos à disposição da comunidade; 
Providenciar a esterilização e disposição no local adequado do material necessário; Orientar o público quanto à 
prevenção da saúde; Zelar pelo uso dos instrumentos utilizados; Providenciar o bom atendimento às pessoas que 
se dirigem aos postos de saúde para tratamento; Executar outras tarefas compatíveis com a função ou com as 
especificadas da mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional, conforme a necessidade do município, bem como de acordo com a solicitação superior. 
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CARGO 18: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Auxiliar e apoiar o professor regente nas atividades relacionadas ao educar/cuidar, atuar junto às crianças nas 
diversas fases da educação de 0 a 3 anos, auxiliando o professor no processo ensino aprendizagem; auxiliar as 
crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; cuidar da higiene, alimentação, repouso e 
bem estar das crianças; auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo 
educativo das crianças; planejar junto com o professor regente, atividades pedagógicas próprias para cada grupo 
infantil; auxiliar o professor no processo de observação e registro das aprendizagens e desenvolvimento das 
crianças; auxiliar o professor na construção de material didático, bem como na organização e manutenção deste 
material; responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo 
constante entre família e creche;acompanhar as crianças, junto às professoras e demais funcionários em aulas – 
passeio programadas pela creche; participar de capacitação e formação continuada. 
 
CARGO 19, 20, 21, 22 e 23: MÉDICO ESPECIALISTA 

Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, posto de saúde, unidades sanitárias e efetuar 
exames médicos. Preencher e assinar laudos de exames e verificação, prescrever medicamentos e tratamentos; 
fazer diagnóstico e recomendar a terapia indicada para o caso. Prescrever dietas diferenciadas, afastamento das 
atividades rotineiras, exercícios físicos e prescrever exames laboratoriais. Preencher o prontuário médico. Auxiliar 
na elaboração de programas de saúde preventiva e campanhas de saúde. Realizar Cirurgias nos Serviços do SUS; 
Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 
conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 
 
CARGO 24: MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades de Saúde da Família, posto de saúde e 
efetuar exames médicos. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso; licença e 
aposentadoria. Preencher e assinar laudos de exames e verificação, prescrever medicamentos e tratamentos; 
fazer diagnóstico e recomendar a terapia indicada para o caso. Prescrever dietas diferenciadas, afastamento das 
atividades rotineiras, exercícios físicos e prescrever exames laboratoriais. Em caso de necessidade, encaminhar os 
pacientes a médicos especialistas. Preencher o prontuário médico. Auxiliar na elaboração de programas de saúde 
preventiva e campanhas de saúde. Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das 
necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 
 
CARGO 25: ODONTÓLOGO 

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. 
 
CARGO 26: FARMACÊUTICO 

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. 
 
CARGO 27: ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível Superior 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; com registro 
no CRAS. 
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Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 30 horas; 
b) Jornada: 06 (seis) horas diária 
c) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética:  Planejar programas de bem-estar e promover a sua execução; estudar, planejar, 
diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. 
b) Descrição Analítica: Compreende o conjunto de atribuições destinadas a prestar serviços de âmbito 
social a indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e analisando problemas e 
necessidades materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades, aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando 
atividades de caráter educativo, recreativo, cultural e assistencial; atuar na comunidade aplicando 
conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e 
apoiando grupos e organizações sociais; atuar no processo de formulação, gestão e controle das 
políticas sociais de forma articulada e intersetorial; elaborar planos, programas, projetos e atividades de 
trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para problemas 
identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio-educacional, para atuar na 
prevenção e tratamento de questões de origem sócio econômica, que interferem na saúde, 
aprendizagem e trabalho; identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no 
sentido de melhorar o processo ensino–aprendizagem; realizar estudos, pesquisas, levantamentos e 
diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, 
cargos e salários, benefícios e rotinas trabalhistas; emitir pareceres parciais ou conclusivos relacionados 
à área; elaborar relatórios e manuais de normas e de procedimentos, material didático e divulgação de 
projetos desenvolvidos; acolher o usuário, identificando o mesmo, apresentando-se e explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde; prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde 
física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e 
aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão 
social; identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento de 
saúde; realizar o acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, 
buscando a participação do mesmo no processo de cura, na manutenção do seu vínculo empregatício e 
na preservação da unidade familiar; participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta de 
saúde, facilitando o retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas; promover e 
organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua democratização e 
facilidade de acesso dos usuários aos mesmos; participar na formulação e execução dos programas de 
saúde física - mental, promovendo e divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
prestar serviço de assistência ao trabalhador com problemas referentes à readaptação profissional, 
acompanhando os indivíduos em reabilitação; contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de 
controle social e, facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares ao tratamento, 
incentivando o auto-cuidado e, as práticas de educação em saúde; realizar ações individuais e coletivas 
na educação em saúde; participar do planejamento e contribuir com sugestões ao superior, nas 
atividades desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários de acordo com a 
legislação e normas do conselho de classe; aplicação da metodologia de serviço social junto a indivíduos 
grupos e comunidades, com o objetivo de atendimento da demanda populacional por moradia; utilizar 
instrumentos de pesquisas e, fornecer subsídios para formulação de políticas habitacionais; promover 
integração e convênios com autarquias, organizações governamentais de financiamento da moradia 
popular ou de política habitacional; orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na 
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execução de seus serviços; zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de 
trabalho; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional; executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo 
superior hierárquico; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
CARGO 28: FISIOTERAPEUTA 

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. 
 
CARGO 29: MÉDICO VETERINÁRIO 

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. 
 
CARGO 30 e 31: PROFESSOR 

Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação 
Municipal;elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;participar da 
elaboração do Projeto Político Pedagógico;desenvolver a regência efetiva; controlar e avaliar o rendimento 
escolar;executar tarefa de recuperação de alunos;participar de reunião de trabalho;desenvolver pesquisa 
educacional;participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;buscar formação 
continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;cumprir e fazer cumprir as 
determinações da legislação vigente;cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar;manter a cota 
mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo regulamentar;Dos serviços 
de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades 
escolares. 

 
CARGO 32: INSTRUTOR ESPORTIVO 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Técnico de Nível Superior 
c) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; registro no respectivo 
Conselho. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Jornada 08 (oito) horas diária 
c) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público, uso de uniforme e executar tarefas em fins de 
semana e feriados. 
 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: Planejar programas de bem-estar e promover a sua execução; estudar, planejar, 
diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. 
b) Descrição Analítica: Compreende o conjunto de atribuições destinadas a socializar, alfabetizar, ministrar 
conteúdos de acordo com a legislação vigente; educar e preparar seus alunos para o exercício pleno e consciente 
da cidadania, despertando nos mesmos o interesse para o trabalho em equipe através de atividades 
desenvolvidas; realizar atividades diárias; acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno em seu processo de 
aprendizagem; buscar aprimoramento e atualização profissional dentro e fora do ambiente de trabalho; observar 
sempre os aspectos éticos e morais; promover a iniciação esportiva e treinamento específico junto às crianças e 
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adolescentes atendidas pelo município, procurando através desse trabalho enquadrá-las nas atividades 
recreativas e sociais que poderão ser praticadas em contato com a comunidade; organizar e incentivar a 
participação das crianças e adolescente em olimpíadas escolares e outras atividades correlatas que lhe forem 
determinadas; exercer serviços no campo da educação física nas suas diversas formas de manifestação no âmbito 
da cultura corporal formal e não formal, bem como, dar aulas de atividades físicas e desportivas nas praças de 
esportes; desenvolver trabalhos, programas, planos, projetos na sua área de atuação e treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos 
e pedagógicos, todos na área de atividades físicas e do desporto; orientar e supervisionar estagiários e outros 
profissionais; zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; executar 
atividades correspondentes a sua respectiva formação técnica; orientar a execução dos trabalhos; desenvolver 
atividades de programação de sua área de atuação; executar atividades educacionais; planejar e ministrar aulas; 
acompanhar e avaliar os temas, os métodos e alunos, a fim de atender os objetivos pré-estabelecidos; freqüentar 
cursos e reciclagem e ou reeducação pedagógica, sempre que determinado por superior hierárquico; zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos, materiais e ferramentas de trabalho; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional; executar 
tarefas que lhe são determinadas pelo superior hierárquico; executar tarefas de interesse da municipalidade. 
 

CÂMARA MUNICIPAL   
CARGO 33: CONTADOR:  

Compreende a categoria funcional com as atribuições de exercer atividades de nível superior correspondente a 
profissão regulamentada por lei e demais atividades complementares e afins.  
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ANEXO VI  

EXAMES ADMISSIONAIS 

 

 
EXAMES ADMISSIONAIS PARA CARGOS PROVENIENTES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

Nome do Cargo 
 

EXAME MÉDICO 

01-Auxiliar de Serviços Gerais  

- Hemograma completo;  
- Glicemia de jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 
- Raio X da Coluna Lombar  

02-Continuo 

- Hemograma completo 
- Glicemia de jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 

03-Cozinheiro 

- Hemograma completo 
- Glicemia de jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 
- Raio X de Toráx e Coluna Lombar com laudo 

04 e 05-Motorista de utilitário 

- Hemograma 
- Glicemia de Jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Toráx e Coluna Lombar com Laudo 

06, 07 e 08-Motorista-caminhão, ônibus e 
carreta 

- Hemograma completo 
- Glicemia de jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 
- Raio X de Toráx e Coluna Lombar com Laudo 

09 e 11-Apoio administrativo educacional 
/Nutrição 

- Hemograma 
- Glicemia de Jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 
- Raio x de Toráx e Coluna Lombar com Laudo 

10 e 12- Apoio administrativo educacional 
/Infraestrutura 

- Hemograma 
- Glicemia 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com     laudo 
- ABO + RH 

13-Técnico Administrativo Educacional 
/Administração Escolar 

- Hemograma 
- Glicemia em jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
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- ABO + RH 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com     laudo 
 

14-Operador de retroescavadeira 

- Hemograma 
- Glicemia em jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax e Coluna Lombar com Laudo 

15-Técnico em informática 

- Hemograma 
- Glicemia em jejum 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com     laudo 

16 e 17-Técnico enfermagem 
 

- Hemograma completo 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
- Raio X Lombo sacra, PA e Perfil(laudo) 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 

18-Técnico desenvolvimento infantil (TDI) 

- Hemograma 
- Glicemia  
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com     laudo  
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 

19-Médico ginecologista 
 

- Hemograma 
- Glicemia  
-VDRL 
- HIV 
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 

20-Médico ortopedista 
 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV  
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 

21-Médico cirurgião geral 
 

- Hemograma 
- Glicemia  
- VDRL 
- HIV 
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  
- Carteira Vacinação Atualizada 
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- ECG com laudo a partir de 45 anos 

22-Médico anestesista 
 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- Raio X Tórax e Coluna Lombar com Laudo 

23-Médico pediatra 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV  
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  
- ABO + RH 

24-Médico clinico geral 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 

25-Odontólogo 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo  
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo  

26-Farmacêutico 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 

27-Assistente social 

- Hemograma 
- Glicemia 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
-VDRL 
- HIV 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 

28-Fisioterapeuta 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV 
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- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Carteira Vacinação Atualizada 

29-Médico veterinário 

- Hemograma 
- Glicemia 
- VDRL 
- HIV  
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 
- ABO + RH 

30 e 31-Professor 

- Hemograma 
- Glicemia 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Raio X de Tórax e Coluna com Laudo 

32-Instrutor esportivo 

- Hemograma 
- Glicemia 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 
- ABO + RH 
- VDRL 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 

33-Contador 

- Hemograma 
- Glicemia 
- ECG com laudo a partir de 45 anos 
- Carteira Vacinação Atualizada 
- ABO + RH 
- Raio X de Tórax/Raio X de coluna com laudo 

 


