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EDITAL Nº 001/2015 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE JUTI, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, torna público o presente Edital que 

estabelece as instruções para realização de CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para provimento dos  

cargos de:  ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRO, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO, FARMACÊUTICO, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, MOTORISTA II, 

NUTRICIONISTA, PSICÓLOGA, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PROFESSOR ED. 

INFANTIL E SÉRIES INICIAIS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TECNICO EM RADIOLOGIA,TRABALHADOR BRAÇAL. 
 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O concurso público será executado pelo FADCT -  Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Vale do Piquiri, obedecidas às normas deste edital, acompanhados por meio de uma Comissão 

especialmente designada para esse fim. 

 
1.2 O concurso público de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: 

 
a) exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, provas de conhecimentos 

pedagógicos e provas práticas de caráter eliminatório e classificatório;  

 
b) avaliação de títulos, de caráter classificatório. 

 
1.3 As provas objetivas, avaliação de títulos, prova prática e redação,  quando for o caso,  serão realizadas na cidade 

de Juti-Ms e em local e horário a ser divulgado mediante edital específico a ser publicado no momento oportuno.  

 
1.3.1 Em face da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas 

poderão ser realizadas em outras cidades mais próximas. 

 
1.4 Todos os atos pertinentes ao presente Concurso Público serão publicados no endereço eletrônico 

www.fadct.org.br,e afixados no Paço Municipal localizado na Avenida Gabriel de Oliveira, 1000, Juti, Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

 
1.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos pertinentes ao Concurso Público 

de que trata este Edital. 

 
1.6 A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e o compromisso tácito de 
aceitação das condições do Concurso Público, tais como aqui se acham estabelecidas. 

 
1.7 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de até (03) três dias 

úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolada junto à Prefeitura do Município de Juti, no setor de 

Protocolo,  na  Avenida Gabriel de Oliveira, 1000, Juti, Estado do Mato Grosso do Sul, aos cuidados da Comissão 

Especial de Seleção de Pessoal. 

 
1.8 A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos 

e feriados. 
 
 
 

2. DOS CARGOS, REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, TAXA 
DE INSCRIÇÃO E SALÁRIO BASE 

 
 
Cargo Salario 

base R$ 
Taxa de 
Insc. R$ 

Nº de 
Vagas 

C/H 
Diaria 

Requisitos 

ASSISTENTE SOCIAL 2.250,00 100,00 CR 08 Graduado em Serviço Social e registro no 

http://www.fadct.org.br/
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Conselho da Categoria 
AGENTE ADMINISTRATIVO 990,00 75,00 04 08 Ensino Médio Completo 
RECEPCIONISTA 788,00 45,00 02 08 Ensino Fundamental Completo 
AUXILIAR DE 

DESSENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

788,00 45,00 04 08 Ensino Fundamental Completo 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 788,00 45,00 01 08 Ensino Fundamental Completo 
AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS 788,00 45,00 03 08 Alfabetizado – Nivel Elementar 
COZINHEIRO 788,00 45,00 03 08 Alfabetizado – Nivel Elementar 
ENFERMEIRO 2.250,00 100,00 02 08 Ensino Superior Completo - Enfermagem e 

Registro no Órgão da Classe 
ENGENHEIRO AGRONÔMO 2.100,00 100,00 CR 04 Ensino Superior Completo -  Engenheiro 

Agrônomo com Registro no Conselho de 
Classe da Categoria 

FARMACEUTICO 2.250,00 100,00 01 08 Ensino Superior Completo em Farmácia 
com Registro no Órgão da Classe 

FISIOTERAPEUTA 2.250,00 100,00 01 08 Ensino  Superior completo em Fisioterapia 
com Registro no Órgão de Classe  

FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS 

990,00 75,00 01 08 Ensino Médio Completo 

MÉDICO  9.000,00 100,00 02 06 Graduado em Medicina e Registro no 
Conselho da Categoria 
 

MOTORISTA II 1.125,00 45,00 07 08 Alfabetizado  – Nivel Elementar  e CNH - 
categoria  “D” 

NUTRICIONISTA 2.250,00 100,00 01 08 Ensino Superior Completo em Nutrição e 
Registro no Órgão da Classe 

PSICÓLOGO  2.250,00 100,00 01 08 Ensino Superior Completo em Psicologia e 
Registro no Órgão Fiscalizador da Classe 

OPERADOR DE MAQUINAS 

LEVES 

990,00 45,00 02 08 Alfabetizado – Nivel Elementar e CNH 
categoria “C” 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 

990,00 45,00 01 08 Alfabetizado – Nivel Elementar e CNH 
categoria “C” 

PROFESSOR ED. INFANTIL E 

SÉRIES INICIAIS 

1.205,00 100,00 05 04 Graduação em pedagogia com habilitação 
ao magistério da educação infantil 
completo ou curso Normal Superior 
completo. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1.125,00 75,00 07 08 Ensino Médio Completo, Curso de Técnico 
de Enfermagem com registro no Órgão 
Fiscalizador da Classe 
 

TÈCNICO EM RADIOLOGIA  1.050,00 75,00 01 08 Ensino Médio Completo,  Curso Técnico 
em Radiologia com registro no órgão  
Fiscalizador de classe 

TRABALHADOR BRAÇAL 788,00 45,00 07 08 Alfabetizado – Nivel Elementar 
 

 
3. DA RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 
3.1Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão 

reservadas aos portadores de deficiência, observado o disposto pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal. 

Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento: 
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas 
para pessoas portadoras de necessidades especiais; 
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, d e modo que o numero 
de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente. 

 
 

3.1.1Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no Concurso Público, desde que as 
atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, de conformidade com o 

Art. 37, Inciso VII, da Constituição Federal e Decreto no 3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário Oficial da União 
21/12/1999. 
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3.1.2Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no 
art. 4° do Decreto Federal no 3.298 de 20 de dezembro de 1999. 

 

3.1.3 O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais 

candidatos. 

 
3.2Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

 
a) declarar –se portador de deficiência no ato da sua inscrição; 

 
b) encaminhar cópia do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 03 

meses (três meses), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. A 

documentação deverá ser encaminhada via SEDEX, postado impreterivelmente até 04 de maio de 2015 para a 

Central  de  Concursos  da  FADCT  -  Concurso  Prefeitura  Municipal  de  Juti  (laudo  médico)  –  Avenida 

Amazonas, 499 – Jardim Lindóia – CEP: 87.360-000 – Goioerê – PR; 

 
c) o candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá indicar a 

necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar, até 04 de maio de 2015, na forma do subitem 4.4.9, 

justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a 

necessidade de tempo adicional, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, e suas alterações. 

 
3.2.1O fornecimento do laudo médico original ou cópia autenticada em cartório e da cópia simples do CPF, por 

qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FADCT não se responsabiliza por qualquer tipo de 

extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 

 
3.2.2 O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 4.4.9 deste edital, atendimento 

especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a 
realização destas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. 

 

3.2.3O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia do CPF terão validade somente para este 
concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

 
3.2.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores de 

deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrônico da www.fadct.org.br, na ocasião da homologação das 

inscrições. 

 
3.2.5 O candidato disporá de dois dias a partir da data de divulgação da relação citada no subitem anterior para 

contestar o indeferimento na Central de Concursos da FADCT, por meio eletrônico, o qual terá previsão no edital de 

homologação das inscrições. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 
3.2.6 O candidato que for nomeado na condição de pessoa portadora de necessidades especiais não poderá argüir ou 

utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, reopção de vaga, redução de carga 

horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do trabalho e 

para o desempenho das atribuições da função. 
 

3.2.7 A inobservância do disposto no subitem 3.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 

reservadas aos candidatos portadores de deficiência e o não atendimento às condições especiais necessárias e a 
inscrição será processada como de candidato não portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição 

posteriormente. 
 

 
3.3 DA PERÍCIA MÉDICA 

 
3.3.1  Os  candidatos  que  se  declararem  portadores  de  deficiência,  se  não  eliminados  no  concurso,  quando 

convocados para assumir o cargo deverão se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional 

http://www.fadct.org.br/
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de responsabilidade da Prefeitura Municipal, formada por profissionais, que verificará sobre a sua qualificação como 

deficiente ou não, nos termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. 

 
3.3.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de identidade original e de laudo 
médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no 

Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames 

complementares específicos que comprovem a deficiência física. 

 
3.3.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pela Prefeitura Municipal por ocasião da 
realização da perícia médica. 

 
3.3.4 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do 

horário marcado para o seu início, conforme edital de convocação. 

 
3.3.5 Perderá a vaga de portador de deficiência o candidato que, por ocasião da perícia médica de que trata o 

subitem 3.3, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) ou que apresentar laudo que não 

tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem como que não for qualificado na perícia médica como portador de 

deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia. 

 
3.3.6 O candidato que não for considerado portador de deficiência na perícia médica, continuará figurando na lista de 

classificação geral por cargo. 

 
3.3.7 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante 
o período de experiência, na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. 

 
3.3.8 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica no decorrer do período de experiência por 

incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será demitido. 

 
3.4 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência e for aprovado no concurso público, 

terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo. 

 
3.5 As vagas definidas nos subitens 2 e 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos portadores de 

deficiência aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo. 

 
 

4.DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 
4.1 As inscrições serão: 

 
4.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.fadct.org.br, solicitada no período 

entre 09 horas do dia 20 de a br i l  de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 0 4 de mai o de 2015, observado o 

horário oficial de Brasília/DF. 

 
4.1.2 A FADCT não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores 

que impossibilitem a transferência de dados. 

 
4.1.3 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da impressão do boleto bancário, o qual faz 

parte do processo de inscrição. 

 
4.1.4 O boleto bancário estará disponível para impressão logo após o preenchimento da ficha de inscrição. 

 
4.1.5 O boleto pode ser pago preferencialmente nas Casas Lotéricas. 

 
4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05 de  maio  de 2015. 

 

http://www.fadct.org.br/
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4.1.7 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou o 
deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

 
4.2 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico www.fadct.org.br, após o 

acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
4.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a Prefeitura Municipal disponibilizará local com 

acesso à Internet, na própria sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08hs30min às 11hs e das 13hs30min às 
16hs, em dias úteis durante o período de inscrição. 

 
4.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

 
4.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar - se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo. Uma vez efetuada a inscrição, não 

será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 

 
4.4.2 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos públicos. 

 
4.4.3 É vedada inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 

 
4.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 

 
4.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

FADCT do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 

 
4.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 

cancelamento do certame por conveniência da Administração. 

 
4.4.7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, com exceção do candidato que comprovar ser 

beneficiário do Programa Bolsa Família de seu município de origem. 

 
 
 
  4.4.7.1   Isenção do pagamento da taxa de inscrição: Cabe pedido de isenção da taxa de inscrição aos candidatos que 

estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no 

Concurso Público 
 

  4.4.7.2  A solicitação de isenção para o Concurso Público do Município de Juti- Estado do Mato Grosso do Sul, será 

realizada somente via internet, no mesmo local de realização das inscrições.  

 

 4.4.7.3  O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá: a) solicitar no período das 08h do dia 20/04/2015 às 

23h59min do dia  23/04/2015, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de 

Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.fadct.org.br; b) deverá indicar no Requerimento de 

Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 

 

 4.4.7.5  O Município de Juti e a FUNDAÇÃO consultarão o órgão gestor do CadÚnico, para verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo candidato. 

 
4.4.7.6 O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será publicado no dia 24 de abril de 2015, às 19 

horas, no endereço eletrônico  www.fadct.org.br. 
 

4.4.7.7 Caberá pedido de reconsideração face ao indeferimento do pedido de isenção se protocolado no prazo de 02 
(dois) dias úteis contados da data de publicação do resultado. 

 
4.4.7.8 A Comissão Executora do Concurso Público procederá a análise dos pedidos de reconsideração e publicará o 

resultado no dia 30 de abril  de 2015, às 19 horas, no endereço www.fadct.org.br. 

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
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4.4.7.9 O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor da taxa indeferido somente poderá participar do concurso 

público mediante o recolhimento integral do valor da taxa de inscrição prevista para o cargo de interesse. 

 
4.4.7.10 A declaração falsa ou inexata de dados ou documentos falsos determinarão o cancelamento da inscrição e a 

anulação de todos os atos dela derivados, independente de sanções penais correlatas. 

 

4.4.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em 
poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas. 
 

  4.4.8.1 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 

 
4.4.9 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de 

inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 04 de maio de 2015, impreterivelmente, via 

SEDEX, para a Central de Concursos da FADCT - Concurso PREFEITURA DE JUTI (laudo médico) - Avenida 
Amazonas, 499 – Jardim Lindóia – CEP: 87.360-000 – Goioerê – PR, cópia simples do CPF e laudo médico 

(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a 

solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. 

 
4.4.9.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF, por 

qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FADCT não se responsabiliza por qualquer tipo de 

extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 

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

atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Concursos da FADCT, cópia autenticada em 

cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 04de maio de 2015, e levar um acompanhante, que ficará em 

sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá 

permanecer com a criança no local de realização das provas. 

 
4.4.9.3 A FADCT não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 

 
4.4.9.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF valerão somente para 
este concurso e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

 
4.4.9.5 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço 

eletrônico www.fadct.org.br, na ocasião da divulgação do edital de locais e horários de realização das provas. 

 
4.4.9.6 O candidato disporá de dois dias a partir da data de divulgação da relação citada no subitem anterior para 

contestar o indeferimento, na Central de Concursos da FADCT, por meio eletrônico na forma informada no edital 
que divulgar a relação. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 
4.4.9.7 A solicitação de condições especiais, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

 
4.4.9.8 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá 

entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da contratação. 
 

 
5. O CONCURSO ABRANGERÁ: 

 
a) prova objetiva :de caráter eliminatório e classificatório compreendendo: Conhecimento Específico (CE), Língua 

Portuguesa (LP), Matemática (MAT),  Conhecimentos Gerais (CG) e, 
Conhecimentos Pedagógicos (CP) – (somente para o cargo de 

Professor  Ed. Infantil e Séries Iniciais). 

b) Prova de Redação: somente para o cargo Professor  Ed. Infantil e 
Séries Iniciais. 

c) prova prática: de caráter eliminatório e classificatório (somente 

para os cargos de motorista II, operador de máquinas leves e operador 

de máquinas pesadas); 

http://www.fadct.org.br/
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d)  prova de títulos: de caráter classificatório; 

Conforme demonstrado abaixo. 
 

 
Cargo  Composição do Caderno  

Tipos de provas  
 

CE 
 

LP 
 

CG 

 
MAT 

ASSISTENTE SOCIAL 30 10 ---- ---- Objetiva e Títulos 

AGENTE ADMINISTRATIVO 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

RECEPCIONISTA 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO  

INFANTIL 

20 10 05 05 Objetiva  

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 20 10 05 05 Objetiva  

COZINHEIRO 20 10 05 05 Objetiva  

ENFERMEIRO 30 10 ---- ----
- 

Objetiva e Títulos 

ENGENHEIRO AGRONOMO 30 10 ---- ---- Objetiva e Títulos 

FARMACÊUTICO 30 10 ---- ---- Objetiva e Titulos 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

FISIOTERAPEUTA 30 10 ----

-- 

----

- 

Objetiva e Titulos 

MÉDICO 20 10 10 ---- Objetiva e Títulos 

MOTORISTA II 20 10 ---- ----

10 

Objetiva, Prática   

NUTRICIONISTA 30 10 ---- ---- Objetiva e Títulos 

PSICÓLOGA 20 10 10 ---- Objetiva e Títulos 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 20 10 05 05 Objetiva, Prática  

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 20 10 05 05 Objetiva, Prática  

PROFESSOR ED. INFANTIL E SÉRIES INICIAIS 20 10 05 05 Objetiva, Redação  e Títulos 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

TECNICO EM RADIOLOGIA 20 10 05 05 Objetiva e Títulos 

TRABALHADOR BRAÇAL  20 10 05 05 Objetiva  

 
 

6. DA PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO 

 
6.1 A prova objetiva valerá 100 pontos e abrangerá os conteúdos constantes no Anexo I deste edital, sendo 40 

questões, com 04 alternativas (a, b, c, d), possuindo apenas uma correta. 

 

6.1.1 Somente para o cargo de Professor de  Educação Infantil e Séries Iniciais, além do  caderno de provas objetivas, o 

candidato receberá um caderno contendo o tema para resolução da REDAÇÃO, devendo  o candidato atentar para o 

atendimento às diretrizes dos comandos; a capacidade de produzir os gêneros textuais solicitados, obedecendo à 

modalidade culta da língua escrita;  a apresentação de ideias, em função da estrutura organizacional do gênero textual 
solicitado;  a compreensão e a interpretação de dados e de fatos que compõem os textos de apoio;  o estabelecimento de 

relações entre as ideias na organização textual. 

 

6.1.2 A prova Redação que será aplicada somente para o cargo de Professor de  Educação Infantil e Séries Iniciais, 

valerá 100 pontos e  t e r á  nota ZERO na REDAÇÃO, o candidato que A) não produzir o gênero textual solicitado; B) 
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fugir à temática proposta a partir do(s) texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita; C) apresentar 

desestruturação do gênero textual, caracterizada por mistura de gêneros, demonstrando imprecisão ou desconhecimento de 
sua organização; D) apresentar alguma marca ou identificação: número de inscrição, nome (completo ou parcial) do 

candidato, letra(s) inicial(is) de nome e/ou de sobrenome, qualquer forma de assinatura, códigos ou quaisquer palavras ou 

marcas (inclusive as de corretivo líquido) que permitam a sua identificação. Quando não solicitado pelo comando, o 

emprego de nome e/ou de sobrenome fictício (inclusive sigla ou abreviatura) equivale a uma marca identificadora e 

acarretará a nota zero; E) desenvolver o texto com letra ilegível, em forma de desenho, com códigos alheios à língua 

portuguesa escrita, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, parágrafos e margens ou apresentar falhas no 

desempenho linguístico em diversos níveis; F) escrever a Versão Definitiva a lápis ou a tinta em cor diferente de azul-

escuro ou preto; G) não apresentar seu texto na folha Versão Definitiva ou entregá-la em branco. 

 

6.1.3  Para o cargo de Professor de  Educação Infantil e Séries Iniciais, as questões de CONHECIMENTOS 

PEDAGÓGICOS estarão presentes nas questões  relacionadas a Conhecimentos específicos.  
 

6.2 A valoração das questões de prova para os cargos de  AGENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL,  AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRO, FISCAL DE 

OBRAS E POSTURAS,  OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS,   TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

TECNICO EM RADIOLOGIA,   será conforme abaixo: 

 
Matéria Nº de Questões Valor das Questões Valor Total 

Conhecimento Específico 20 2,5 50,00 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 

Matemática 05 2,5 12,50 

Conhecimentos Gerais 05 2,5 12,50 

Total   100,0

0  

 A valoração das questões  de prova para o cargo de  PROFESSOR  ED. INFANTIL E SÉRIES INICIAIS,  será  conforme abaixo: 

 

Matéria – Prova objetiva Nº de Questões Valor das Questões Valor Total 

Conhecimento Específico 20 2,5 50,00 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 

Matemática 05 2,5 12,50

0 Conhecimentos Gerais 05 2,5 12,50 

Total   ---- 100 

    

Redação 01  100 

 

 

6.2.1 A valoração das questões de prova para os cargos de  ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRONOMO,  

FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA    E  NUTRICIONISTA,   será conforme abaixo: 

 
Matéria Nº de Questões Valor das Questões Valor Total 

Conhecimento Específico 30 2,5 75,00 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 

Matemática - - - 

Conhecimentos Gerais - - - 

Total   100,0

0  

6.2.2A valoração das questões de prova para os cargos MÉDICO E PSICÓLOGO,   será conforme abaixo: 
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Matéria Nº de Questões Valor das Questões Valor Total 

Conhecimento Específico 20 2,5 50,00 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 

Matemática - - - 

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25,00 

Total   100,0

0  

6.3 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único 

documento  válido  para  a  correção  das  provas.  O  preenchimento  da  folha  de  respostas  será  de  inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 

edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

 
6.4 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de 

respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de 

respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

 
6.5 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de 

respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 

 
6.6 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de 
inscrição, data de nascimento e o número de seu documento de identidade. 

 
6.6.1 O candidato é, ainda, responsável para no momento em que receber a prova objetiva, conferir se a mesm a 

confere com o cargo para o qual concorre, havendo alguma divergência deverá imediatamente informar ao fiscal de 
sala, não possuindo validade qualquer reclamação posterior caso a mesma não seja realizada no momento do 

recebimento da prova. 

 
6.7 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 

candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para realização das provas. Nesse caso, o candidato será 

acompanhado por fiscal da FADCT devidamente treinado. 

6.8 Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão disponíveis para consulta na Internet, no 
endereço www.fadct.org.br, a partir da data provável de 15 de maio de 2015. 

 
6.8.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para verificar o seu local de 

provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados e, se quiser, imprimir seu 

comprovante de inscrição. 

 
6.8.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela FADCT. 

 
6.8.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 

comparecimento no horário determinado. 

 
6.8.4 O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com 01 hora de antecedência ao início da prova, 

portando documento de identificação (Carteira de Identidade ou Carteira de Identidade fornecida por órgão ou 

conselho de  representação de  classe  ou  Carteira Nacional de  Habilitação (modelo  novo com fotografia) que 

contenha o número da carteira de identidade ou Passaporte brasileiro ou carteiras funcionais expedidas por órgão 

público, que por lei federal valham como identidade ou Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de 

janeiro de 1997 ou Certificado de Reservista com foto ou  Carteiras de Identificação das Forças Armadas ou Carteiras 
de Identidade de Estrangeiros emitida no Brasil.) e  comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha. 

 
6.8.5 A Comissão do Concurso poderá permitir o ingresso do candidato na sala de aplicação da prova, apenas com 

documento de identificação citados no item anterior, caso seu nome conste da lista de presença. 

 

http://www.fadct.org.br/
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6.8.6 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de 

motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 
6.8.7 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 

 
6.8.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma 

definida no subitem 6.8.4 deste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso 

público. 

 
6.8.9 Caso o  candidato esteja impossibilitado de  apresentar, no  dia  de  realização das  provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 

 
6.8.10 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

 
6.8.11 Os portões ou portas de acesso ao local de prova serão fechados 20 minutos antes do início das provas. 

 
6.9 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 31 de maio de 2015.  

 

6.9.1 Para o cargo de Professor de  Educação Infantil e Séries Iniciais,  devido a necessidade da resolução da 

prova de REDAÇÃO, será concedido 01 hora a mais,  sendo que a prova objetiva  e redação terá a duração de 4 

horas. 

 
6.10 A FADCT poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, comunicação pessoal 

dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio 

eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto no subitem 6.8.1 deste edital. 

 
6.11 O resultado final das provas objetivas, provas práticas, redação  e o resultado da prova de títulos serão publicados 

no Diário Oficial do Município e divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.fadct.org.br. 

 
6.12 Será considerado aprovado o candidato que atingir nota igual ou superior a 50,00. Os candidatos que não 

atingirem essa nota mínima serão eliminados do concurso público. 

 
6.13  Não serão aplicadas provas em local, data  ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em 

comunicado. 

 
6.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu 

início. 

6.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora 

após o início das provas. 

 
6.15.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, consequentemente, a eliminação do 
candidato do concurso público. 

 
6.16 A FADCT fará o controle do tempo de prova por intermédio dos fiscais de sala. 

 
6.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 

 
6.18 O candidato deverá ao término da prova, entregar todo o material recebido para sua realização, sendo caderno de 

provas, cartão resposta e, quando for o caso, caderno de Redação,  não podendo em hipótese alguma,  levar consigo esse 

material. 

 
6.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 

afastamento de candidato da sala de provas. 

 

http://www.fadct.org.br/
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6.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a estas implicará a 

eliminação automática do candidato. 

 
6.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de 

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 

consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

 
6.22Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 

gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 

espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 
6.22.1 A FADCT recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de 

realização das provas. 

 
6.22.2 A FADCT não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supra- citados. 

 
6.22.3 A FADCT não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 

 
6.23 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver 

armado deverá se encaminhar à Coordenação antes do início das provas para providências necessárias. 

 
6.24 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que durante a sua 
realização: 
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem 

expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio 
que não os permitidos; 

f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer 

etapa do concurso público; 

l) não permitir a coleta de sua assinatura; 

m) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 
n) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas; 

o) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para posterior exame grafológico 
quando necessário. 

6.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação dessas e/ou 
pelas  autoridades  presentes,  informações  referentes  ao  seu  conteúdo  e/ou  aos  critérios  de  avaliação  e  de 

classificação. 

 
6.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 

policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 

eliminado do concurso público. 

 
6.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo 

tentativa de fraude. 
 
 

 
7. DA PROVA PRÁTICA 
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7.1 A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática 

que será divulgado no site  www.fadct.org.bre no órgão oficial do município. Não serão aceitos, em hipótese alguma, 

pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização 

da Prova Prática. 

 
7.1.1 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identificação constante no item 6.8.4 deste 

edital, e ainda, Carteira Nacional de Habilitação. 

 
7.2 A Prova Prática consistirá de avaliação dos conhecimentos inerentes ao desempenho do cargo para o qual o 

candidato se inscreveu e poderá atingir, no máximo, 100 (cem) pontos, conforme abaixo estipulado: 

 
7.2.1 Para os cargos de  Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas, será cobrado dos 
candidatos o desenvolvimento de atividade(s) de acordo com as atribuições do cargo, sendo avaliados os seguintes 
pontos: I - Verificação dos acessórios do veículo/equipamento; II - Verificação da situação mecânica do 
veículo/equipamento; III - Habilidade na condução do veículo/equipamento; IV - Cuidados básicos na condução 
do veículo/equipamento - Cada critério acima mencionado terá a validade de 0,00 à 25,00 pontos, sendo no total 
100,00 pontos. 

 
7.2.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50,00 (cinquenta vírgula zero zero) 

pontos na Prova Prática. 

 

7.2.3 A prova prática para o s cargos de Motorista II, será realizada através de examinador (es), que durante o percurso 

utilizara (ão) o sistema de avaliação praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul, em 

percurso pré estabelecido, onde serão avaliados os seguintes itens: verificação das condições do veículo (acessórios e 

situação mecânica), habilidade e cuidados básicos na condução do veículo. 

  

7.2.3.1 A Prova prática será examinada através das faltas que o candidato venha a cometer durante o percurso, como 

segue: Faltas eliminatórias (Candidato Eliminado); Faltas gravíssimas (20 pontos); Faltas graves (10 pontos); Faltas 

médias (5 pontos) e faltas leves (01 ponto). 

  

7.2.3.2 O candidato iniciará com 100 (cem) pontos, sendo-lhe subtraído a somatória dos pontos perdidos, relativos às 

faltas cometidas durante a realização da prova, sendo sua pontuação final calculada de acordo com a formula abaixo: 

Pontuação da Prova Prática = (100 pontos - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatório dos pontos perdidos.  

 

7.2.3.5 Os avaliadores da prova prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando observado que o 

candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros para todos os cargos.  

 

7.2.3.6 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identificação constante no item 6.8.4 deste edital.  

 

7.2.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50,00 (cinquenta vírgula zero zero) pontos 

na Prova Prática 

 

 7.2.6 Os candidatos que não forem habilitados na Prova Prática, serão eliminados do Concurso Público. 

 

 
 

8. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 
8.1 A avaliação de títulos valerá 17,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a 

esse valor e, serão computados apenas os títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva. 

 
8.2 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

http://www.fadct.org.br/
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 TITULAÇÃO  PONTOS 

Curso de Pós Graduação – Especialização, na área de atuação 2,00 pontos cada 

Curso de Pós Graduação – Mestrado, na área de atuação 5,00 pontos cada 

Curso de Pós-Graduação – Doutorado, na área de atuação 10,00 pontos cada 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  E FUNDAMENTAL 

 

 CARGO CURSOS PONTOS  

Agente Administrativo, Recepcionista,  Auxiliar de Laboratório  
 

Cursos – 
informática - 
 

0,1 (zero vírgula um) 
ponto por hora, limitados 
ao total de 17 pontos 

Fiscal de Obras e Postura Cursos – área 
de atuação -   

0,1 (zero vírgula um) 
ponto por hora, limitados 
ao total de 17 pontos 

Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia Cursos – área 
de atuação -   

0,1 (zero vírgula um) 
ponto por hora, limitados 
ao total de 17 pontos 

 

8.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na data estabelecida. 

 
8.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 

 
8.5 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela FADCT, no 

qual indicará a quantidade de folhas apresentadas. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia 
autenticada em cartório de cada título entregue. Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão 

fornecidas cópias desses títulos. 

 
8.5.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax. 

 
9.5.2 O candidato é responsável pela cópia do título entregue, sendo que qualquer falsidade detectada no documento 

apresentado terá como conseqüência a eliminação do candidato. 

 
8.6 Em nenhuma hipótese serão recebidos os documentos originais. 

8.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação documentos gerados por via eletrônica que não estejam 
acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação. 

 
8.8 Cada título será considerado uma única vez. 

 
8.9 Os pontos que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 8.1 serão desconsiderados. 

 
 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 
9.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico. 

 
9.2 Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva realizarão a prova prática  

 

9.3 Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva realizarão a   prova de títulos   

 

9.4 Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva terão sua redações corrigidas   
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10. DA NOTA FINAL NO CONCURSO 

 
10.1 – Para todos os cargos, serão considerados reprovados e excluídos do Concurso Público os candidatos que NÃO 
obtiverem pontuação final igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima atribuída à prova objetiva. 
 
 
10.1 A nota final no concurso (NFC) será calculada por meio das seguintes fórmulas, como segue abaixo: 

 

10,2 Para os cargos de MOTORISTA II, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 
 será NFC = NFPO + NFPP/2 em que NFPO é a nota final nas provas objetivas, NFPP é a nota final na prova prática  

 

10.3 Para o cargo de PROFESSOR ED. INFANTIL E SÉRIES INICIAIS,  será NFC ={[(NFPO +NRED)/2]*8.3 +[NAT 
*1.7]/10}  em que NFPO  é a nota final nas provas objetivas, NRED é a nota da redação  e NAT = nota da avaliação de 
títulos. 

 

10.4 Para os cargos de   ASSISTENTE SOCIAL,   AGENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRONOMO,  FARMACÊUTICO, FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
TECNICO EM RADIOLOGIA, será NFC = [(NFPO * 8.3) + (NAT * 1.7) /10], em que NFPO é a nota final nas provas 
objetivas e NAT = nota da avaliação de títulos. 

10.5  Para os cargos de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 

COZINHEIRO e   TRABALHADOR BRAÇAL,  SERÁ:  NFC = NFPO, em que  NFPO é a nota final nas provas objetivas. 

 
10.5 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso (NFC), 

observados os critérios de desempate deste edital. 

 
10.6 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem portadores de deficiência e tiverem suas inscrições assim 

homologadas, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista 
de classificação geral. 
 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
11.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver a maior nota na disciplina de Português; 
d) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Gerais; 

e) obtiver a maior nota na disciplina de Matemática. 

 
11.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 

 
11.1.2 Persistindo, ainda, o empate, será realizado sorteio. 

 

 
12.   DA   DIVULGAÇÃO  DA   NOTA   DA   PROVA   OBJETIVA,  DA   PROVA   PRÁTICA,  DA 

PROVA DE TÍTULOS, DA REDAÇÃO, E CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 

12.1 A nota da prova objetiva será divulgada no Diário Oficial do Município e no site www.fadct.org.br.  

12.2 A nota da prova prática e de títulos será divulgada no Diário Oficial do Município e no 

site:www.fadct.org.br.  

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
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12.3 A nota da redação, para o cargo de Professor para Educação Infantil e Séries Iniciais, será divulgada no 

Diário Oficial do Município e no site www.fadct.org.br apenas para os candidatos aprovados na prova 
objetiva. 

 
12.4 A classificação final será divulgada no Diário Oficial do Município e no site www.fadct.org.br. 

 

 
13. DOS RECURSOS 

 
13.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

www.fadct.org.br, a partir das 19 horas do primeiro dia útil subseqüente a realização da prova objetiva. 

 
13.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas disporá de dois 

dias para fazê-lo, a contar do dia subseqüente à data da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas do 

primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente. 

 
13.3 Para recorrer contra os  gabaritos preliminares das  provas objetivas, o  candidato deverá utilizar o  meio 

eletrônico, na forma informada no edital que divulgar as notas da prova objetiva e seguir as instruções ali contidas. 

 
13.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabaritos serão divulgadas no 
endereço eletrônico www.fadct.org.br quando da divulgação dos gabaritos oficiais definitivos. Não serão 

encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

 
13.5 O candidato que desejar interpor recursos contra os resultados provisórios nas demais fases do concurso 

disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subseqüente à data da divulgação desses resultados, conforme 

procedimentos disciplinados nos respectivos editais de resultados provisórios. 

 

13.6 Não caberá recurso  da correção da Redação. 

 
13.7DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS 

 
13.7.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 
preliminarmente indeferido. 

 
13.7.2 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o 

identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 

 
13.7.3 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item 
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 
13.7.4 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito preliminar de item integrante de prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 
13.7.5 Não será aceito recurso que não esteja de acordo com este edital ou na forma estipulada nos editais que 
informarem seu procedimento e estiverem fora do prazo. 

 
13.7.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem 

como contra os resultados finais nas demais etapas. 

 
13.7.7 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

 

 
14. DA CONVOCAÇÃO 

 
14.1 A convocação dos candidatos será feita por meio de Edital afixado na sede da Prefeitura Municipal, bem como 
publicado no Diário Oficial do Município. 

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
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14.2 O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos 

estabelecidos para a contratação, porém, sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação. 

 

 
15. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
a) ser aprovado no Concurso Público; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c) no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de direitos e 
obrigações civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 
Art. 12, §1º, da Constituição Federal e Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72; 
d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
e) apresentar os documentos comprovando a escolaridade, experiência profissional e demais requisitos exigidos para a 

função; 
f) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
g) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos; 

i) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 

j)  não  acumular  cargo  ou  função  pública,  excepcionados  os  casos  permitidos  pela  Constituição  Federal, 
apresentando declaração própria sobre essa condição; 
k) não acumular proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado em órgão público; 
l) não ter sido demitido do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos na forma do inciso VIII do Art. 8º da Lei nº 

4.928/92 e alterações; 

m) apresentar os documentos pessoais exigidos para contratação. 
 

 
16. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 
16.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas existentes serão convocados mediante Edital, 

contendo dia, hora e local, para que apresentem os documentos relacionados neste Edital e no Edital de Convocação. 

 
16.2 A convocação dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, constante do resultado 

final. 

 
16.3 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas existentes serão nomeados de acordo com o 
Regime Estatutário. 

 
16.4 O candidato somente poderá iniciar suas atividades na unidade após a nomeação e posse. 

 
16.5 O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no item 15, bem como preencher os 

requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou 

desatender qualquer das exigências. 

 
16.6 Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para nomeação, serão submetidos a exames médicos 

admissionais podendo ser exigidos exames neurológicos, de acordo com a função, a serem realizados por médico ou 

clínica credenciada pela Prefeitura Municipal, sendo considerado inapto para a função aquele que não gozar de boa 

saúde física e mental. 

 
16.7 O candidato na condição de pessoa portadora de necessidades especiais, mesmo que aprovado e classificado no 

Concurso Público, por ocasião de sua convocação para nomeação, será submetido a uma avaliação Médica, para 

comprovar a compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas conforme item 3.3 deste edital. 

 
16.8Será eliminado, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, o candidato cuja deficiência for 
considerada incompatível com as atividades da função. 
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16.9  Para  preenchimento das  vagas  destinadas aos  candidatos inscritos  na  condição  de  pessoa  portadora  de 

necessidades especiais, observar-se-á, primeiramente, se previsto para a função, o número de vagas ofertadas neste 
Edital para os candidatos enquadrados nesta condição. 

 
16.9.1 Havendo necessidade de nomeação de servidores além do limite de vagas (geral) ofertadas neste Edital, para 

apuração do número de vagas a ser destinada aos candidatos inscritos como pessoa portadora de necessidades 

especiais, utilizar-se-á o critério estabelecido no item 16.9.2. 

 
16.9.2 A cada 10 (dez) candidatos nomeados além do limite de vagas geral para cada cargo ofertadas neste Edital, 
01(uma)  será  preenchida  por  candidato  inscrito  na  condição  de  pessoa  portadora  de  necessidades especiais, 
observada a pontuação mínima de aprovação, bem como a ordem classificatória. 
 

16.10  A  Administração da  Prefeitura Municipal  reserva-se o  direito  de  convocar os  candidatos aprovados e 
classificados, segundo critérios de oportunidade e necessidades. 

 
16.11 Por ocasião da convocação será exigida do candidato, a apresentação dos documentos relativos às condições 

estabelecidas neste edital, sendo desclassificado o candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições. 

 
16.12 A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a apresentação irregular de 

documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 

atos decorrentes da respectiva inscrição ou contratação. 
 

 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, 

neste edital e em outros a serem publicados. 

 
17.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Município e divulgados na Internet, no endereço 

eletrônico  www.fadct.org.br até a homologação final do concurso. 
 

17.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Concursos da FADCT, por 

meio do telefone (44) 3522-2135, ou via Internet, no endereço eletrônico www.fadct.org.br. 

 
17.4 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 17.2. 

 
17.5 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

 
17.6 O candidato deverá manter atualizado os seus dados pessoais e seu endereço perante a FADCT enquanto 

estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Concursos da FADCT, 

e perante a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, após a homologação do resultado final, desde 

que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu 
endereço. 

 
17.7 Os casos omissos serão resolvidos pela FADCT e pela Comissão Especial de Avaliação da Prefeitura Municipal. 

 
17.8 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, salvo se listada nos objetos de 

avaliação constantes no Anexo I deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 

posteriores não serão objeto de avaliação. 

 
17.9 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/


- 18 - 

  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Prefeitura Municipal de Juti  
__________________________________________________________________________________________________ 

 

17.10 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do candidato. 

Juti-MS.,  13 de abril de 2015. 

 
Isabel Cristina Rodrigues 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 

 
 

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

CARGOS -  ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 

PORTUGUÊS 
Ortografia (escrita correta das  palavras). Coerência e  Coesão Textual. Significado das  palavras  -  Sinônimos, 
Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão  silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão  do  substantivo 

(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.  O nível de complexidade varia de acordo com o nível de 
escolaridade exigida para o cargo. 

 

 
MATEMÁTICA 

 Operações com números naturais, inteiros, racionais e reais.  Equações e inequações do 1º e do 2º graus.  Exponenciais e 

equações exponenciais. Logaritmos. Funções: conceito; tipos de funções. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica.  

Geometria Plana. Polígonos: conceito e classificação. Medidas de comprimento com unidades padronizadas. Medidas de 
superfície. Medidas de capacidade, de massa e de tempo. Geometria Espacial.  Prismas. Pirâmides. Cilindros. Cones. 

Esferas. Probabilidade e Estatística.. Matemática Financeira: razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, juros 

simples, desconto simples; juros compostos. Matrizes e Determinantes. Sistemas lineares. Análise Combinatória: 

princípio fundamental da contagem; permutação simples; arranjo simples; combinação simples. O nível de complexidade 

varia de acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos gerais relativos às disciplinas do seu nível de formação escolar. 
Conhecimentos sobre a realidade local e regional do município de Juti: a) Organização política e administrativa b) 
Principais atividades econômicas c). História, Geografia e Cultura.  Conhecimentos Gerais sobre atualidades e assuntos de 
relevância estadual, nacional e mundial.  Desenvolvimento Intelectual e Psicológico quanto a: a) Percepção, compreensão, 
raciocínio lógico, expressão de informação; b) Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação (analogias, 
inferências, deduções e conclusões); c) Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial, numérica, 
verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos perceptivos.  O nível de complexidade varia de 
acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

ASSISTENTE SOCIAL:Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e 

formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço 

Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas 

sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética 

Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 

Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política 

Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Agricultura - Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos 

morfofisiológicos de crescimento, desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores 
edafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e 

aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, adubação e 

fertilizantes, correção do solo e corretivos). Transformações do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e de outros elementos 

no solo. Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras de importância econômica). 

Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e métodos de controle. 

Conceitos, objetivos, escolas e aplicação dos princípios agroecológicos: agricultura orgânica, as escolas da linha 

agroecológica. Conversão da agricultura convencional à agricultura orgânica. Tipos de máquina e implementos 

agrícolas e sua operacionalização. Gênese do solo. Processos e fatores de formação dos solos. Características físicas, 

químicas e mineralógicas dos solos. Principais atributos do solo para fins de classificação. Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos. Levantamentos e amostragem de solos. Engenharia Rural : Irrigação e Drenagem. Pecuária –  

Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, 
progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações 

entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da 

renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento 

de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança 

alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. Como promover "dias de campo" para demonstrar técnicas. 

Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnicos.  

 

 

ENFERMEIRO: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle 

de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à 

Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de 

trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações 
de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, 

musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em 

Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno– infantil 

e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde 

– SUS; Saúde da Criança e do AdolescentePuericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à 

Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do 

Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH. 

 

FARMACÊUTICO: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de 

qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade 

celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e 
anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes 

sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, 

HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames 

microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Característicasmorfotintoriais das bactérias. 

Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, 

Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. 

Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de 

protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação 

do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos 

hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação 

sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de 

referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácidobásico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos 
carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. 

Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: 

correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. 

Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios 

sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações 

clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do 

sedimento. Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares, 

anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas 

para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão 

mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, controle de estoque de medicamentos, manipulação de 
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formas, controle de infecção hospitalar. Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política 

Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei 
nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

 

FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A deficiência motora 

em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e Prática; Desenvolvimento normal e seus desvios no 

lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do 

Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e 

Reabilitação de Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- Aspectos 

práticos; Fisioterapia Neurológica. 

 

 

 
MÉDICO: Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade; Alterações agudas de saúde;  

Assuntos correlatos e gerais à respectiva área – Clínica Médica.  Bioestatística;  Conhecimentos técnicos;  Conservação 

de equipamentos, instrumentos e materiais; Contaminações;  Intoxicações agudas por agrotóxicos e animais 

peçonhentos;  Doenças do Aparelho Circulatório;  Controle de Hipertensão Arterial;  Doenças do Aparelho 

Geniturinário;  Doenças do Aparelho Respiratório;  Afogamento;  Doenças Dermatológicas;  Doenças do Sistema 

Digestivo e Metabólico;  Doenças Transmissíveis;  Educação em Saúde Pública;  Enfermidades;  Epidemiologia,  

Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares;  Equipamentos de Segurança;  

Exames Clínicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, Raio X e outros), diagnósticos e tratamento médico; 

Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, 

insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial e choque; Instrumentos especiais; Imunização;  

Medicamentos;  Medicina preventiva;  Medicina Terapêutica;  Pequenas cirurgias;  Planejamento das atividades 

médicas;  Programas de Saúde Pública (acompanhamento, implantação e avaliação de resultados,  Hanseníade, 
Hipertensão, Diabetes e tuberculose Crônica); Leishmaniose Cutânea; Pulmonares:- insuficiência respiratória aguda e 

crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, 

pneumopatia intestinal e neoplasias; Renais:- insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 

hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias e metabólicas; Saúde e bem-estar do paciente; 

Sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 

insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e tumores 

de cólon. Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, 

doenças da hipófise e da adrenal;  Sistema Único de Saúde e Municipalização; Verminoses; Vigilância em saúde;  

Código de Ética Médica; 

 

NUTRICIONISTA: Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de 

alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios; 

Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química; Características organolipticas, seleção, conservação, 

Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle 

higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e 

especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa 

etária; Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, 

planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de 

epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; 

Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; 

Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; 
Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na 

EMTN; Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, 

preparo e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema 

Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; 

Distritos sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
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PSICÓLOGO: Psicologia Geral: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, pensamento e 

linguagem. Psicodiágnóstico: Conceituação e objetivos; entrevista inicial e de devolução; testes psicológicos. 
Psicopatologia: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. Entrevista: enquadramento, estágios e encerramento. A 

entrevista com a criança. Saúde Pública e Saúde Mental: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade 

e mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde mental e medicina preventiva. Recrutamento e Seleção de 

Pessoal. Treinamento de Pessoal. Ética Profissional e Relações Humanas no Trabalho. 

 

PROFESSOR ED. INFANTIL E SÉRIES INICIAIS: História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função 

social da escola e compromisso social do educador. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em 

relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação,  planejamento e implementação 

de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências 

educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 

educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em 
educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história 

e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O 

lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da literatura infantil na 

infância. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). 

Direitos da criança e do adolescente (ECA). Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. 

Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Currículo 

Básico para Escola Pública Municipal, parâmetros Curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais.  

 

CARGOS -  ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO  

PORTUGUÊS 
Ortografia (escrita correta das  palavras). Coerência e  Coesão Textual. Significado das  palavras  -  Sinônimos, 

Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão  silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão  do  substantivo 
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.   O nível de complexidade varia de acordo com o nível de 
escolaridade exigida para o cargo. 

 

 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais, inteiros, racionais e reais.  Equações e inequações do 1º e do 2º graus.  Exponenciais e 

equações exponenciais. Logaritmos. Funções: conceito; tipos de funções. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica.  

Geometria Plana. Polígonos: conceito e classificação. Medidas de comprimento com unidades padronizadas. Medidas de 

superfície. Medidas de capacidade, de massa e de tempo. Geometria Espacial.  Prismas. Pirâmides. Cilindros. Cones. 

Esferas. Probabilidade e Estatística.. Matemática Financeira: razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, juros 

simples, desconto simples; juros compostos. Matrizes e Determinantes. Sistemas lineares. Análise Combinatória: 

princípio fundamental da contagem; permutação simples; arranjo simples; combinação simples. O nível de complexidade 

varia de acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos gerais relativos às disciplinas do seu nível de formação escolar. 
Conhecimentos sobre a realidade local e regional do município de Juti: a) Organização política e administrativa b) 
Principais atividades econômicas c). História, Geografia e Cultura.  Conhecimentos Gerais sobre atualidades e assuntos de 
relevância estadual, nacional e mundial.  Desenvolvimento Intelectual e Psicológico quanto a: a) Percepção, compreensão, 
raciocínio lógico, expressão de informação; b) Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação (analogias, 
inferências, deduções e conclusões); c) Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial, numérica, 
verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos perceptivos.  O nível de complexidade varia de 
acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 

 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

AGENTE ADMINISTRATIVO: Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município de Juti; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; 
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Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações 

humanas; Noções básicas de informática. 
 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Lei Orgânica do Município de Juti; Lei de Zoneamento do Município de Juti; 

Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de Juti; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e 

Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de Segurança do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de 

Informática. Noções básicas da atribuição do cargo. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 

administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Técnico de 

Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, 

Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – 
Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 

Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; 

Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 

familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: 

Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de 

Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações 

Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 

administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, 

urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de 

infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, 
fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente 

cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade; 

Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, 

órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de 

Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas 

de utilização do Raio X; Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do 

revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções - equipamentos de proteção 

individual e coletiva; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 

de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

 

. 

CARGOS -  ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  

                      ATIVIDADES DE NÍVEL ELEMENTAR 

PORTUGUÊS 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 

(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. O nível de complexidade varia de 
acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 

 

 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Regra de 

três simples. Porcentagem e juros simples. O nível de complexidade varia de acordo com o nível de escolaridade 
exigida para o cargo. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos gerais relativos às disciplinas do seu nível de formação escolar. 
Conhecimentos sobre a realidade local e regional do município de Juti: a) Organização política e administrativa b) 
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Principais atividades econômicas c). História, Geografia e Cultura.  Conhecimentos Gerais sobre atualidades e assuntos de 
relevância estadual, nacional e mundial.  Desenvolvimento Intelectual e Psicológico quanto a: a) Percepção, compreensão, 
raciocínio lógico, expressão de informação; b) Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação (analogias, 
inferências, deduções e conclusões); c) Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial, numérica, 
verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos perceptivos.  O nível de complexidade varia de 
acordo com o nível de escolaridade exigida para o cargo. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS :  

 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: Postura e ética  do profissional da educação infantil; 

Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil; Os Direitos Fundamentais da Criança: saúde, 

proteção, educação, lazer e esporte; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Integração família / Instituição de 

educação infantil; Relações interpessoais; Postura e atendimento ao público; Noções básicas de relações humanas no 

trabalho. 

 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, 

microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias: Limpeza e preparo 

de materiais de laboratório. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 

Descontaminação e descarte de materiais. Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: 

Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, 

transporte, acondicionamento e conservação de amostras. Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos. 

Exames bioquímicos. Exames imunológicos. Exames parasitológicos. Exames microbiológicos. Noções gerais de 

histologia. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Normas de comportamento em serviço público; planejamento e organização 

do trabalho: conferência de ordem de serviço; verificação de quantidade e disponibilidade de produtos, de material de 
trabalho (utensílios e equipamentos); Noções de primeiros socorros; Noções básicas de ética e cidadania. Noções 

básicas de meio ambiente: controle do uso e da qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e roedores. 

Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho. Noções básicas de segurança no trabalho; manuseio e 

utilização de ferramentas, produtos e materiais de trabalho, uso de equipamentos de proteção individual. Qualidade no 

atendimento ao público. Relações humanas no trabalho. Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições do 

cargo. 

 

COZINHEIRA: Saneamento básico. Higiene ambiental . Higiene domiciliar. Higiene alimentar . Higiene pessoal. 

Agentes bactericidas e bacteriostáticos  Métodos de conservação dos alimentos. Noções sobre nutrientes. Grupos de 

alimentos. Pirâmide alimentar. Necessidades alimentares básicas. Doenças transmitidas pelos alimentos. Intoxicações 

alimentares 

 

MOTORISTA II: Normas e legislação de trânsito: Novo Código Nacional de Trânsito abrangendo os seguintes 

tópicos: órgãos da administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos; os sinais de trânsito; registro e 

licenciamento de veículo; condutores de veículos: deveres e proibições; infrações à legislação de trânsito; penalidades e 

recursos. Educação no trânsito. Direção defensiva. Direção Perigosa. Conhecimento básico sobre os itens que compõe o 

motor, câmbio, diferencial,  suspensão, refrigeração, sistema de freio e sistema elétrico de veículos leves e pesados. 

Normas de direção de veículos leves (automóveis de passeio e utilitários) e pesados (caminhões e ônibus), transportando 

cargas e/ou passageiros. Controle das condições de funcionamento do veículo. Equipamentos obrigatórios. Proteção ao 

Meio Ambiente. Primeiros Socorros. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito; . Noções de mecânica e manutenção básica das máquinas.   Instrumentos e controle.  Conhecimentos práticos 

de operação e manutenção da máquina.  Regras de circulação.  Procedimentos de segurança.  Funcionamento básico dos 

motores;  Operar veículos motorizados especiais, tais como: retroescavadeira,  motoniveladora, pá-carregadeira, trator 

de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES: Legislação e Sinalização de Trânsito.  Normas gerais de circulação e 

conduta.  Sinalização de trânsito.  Direção defensiva.  Primeiros socorros.  Proteção ao meio ambiente. Noções de 

mecânica e manutenção básica das máquinas e seus implementos.  Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos.  
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Instrumentos e controle.  Implementos diversos.  Conhecimentos práticos de operação e manutenção da máquina.  

Regras de circulação.  Procedimentos de segurança.  Funcionamento básico dos motores. 

 

RECEPCIONISTA: Comportamento no ambiente de trabalho. Ètica no local de trabalho. Noções básicas de 

atendimento ao público. Noções básicas de informática. Relações humanas no trabalho. Desenvolvimento de atividades 

de acordo com as atribuições do cargo.  

 

TRABALHADOR BRAÇAL: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 

ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos 

em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; 

Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; 

Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; 

Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções 
de primeiros socorros. 

 

ANEXO II - ATRIBUIÇÃO DO CARGO  

 
 

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

Assistente Social 

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em 
Serviço Social; orientar, quando solicitado, o trabalho de outros servidores; 
Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Elaborar e 
coordenar projetos de interesse público; Promover o acompanhamento e a 
revisão de benefícios de prestação continuada; Coordenar programas 
sociais do governo federal, estadual e municipal; Executar programas 
sociais do governo federal, estadual e municipal; Organizar e realizar 
conferências; Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em 
grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais e psíquicas, aplicando técnicas básicas do serviço social; Executar 
outras tarefas correlatas.  

 
 
 
 

Enfermeiro 

Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas 
e auxiliares; Planejar, organizar a coordenação, execução e avaliação dos 
serviços de assistência de Enfermagem; Atuar na prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em geral; Prestar assistência de enfermagem; 
Participar de programas de educação visando à melhoria de saúde da 
população; Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de 
pessoal de saúde; Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos 
inerentes à sua profissão; Executar outras tarefas correlatas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Engenheiro Agrônomo 

Elaborar e orientar sobre métodos e técnicas de produção, realizando 
estudos e experiências a fim de melhorar a produtividade e garantir a 
reprodução da fertilidade do solo, dos recursos hídricos e do patrimônio 
genético; Elaborar programas e projetos técnico-econômicos relativos a 
cultivos e criações, bem como promover a sua implantação;  desenvolver 
novos métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura e 
pragas de insetos, bem como aprimorar os já existentes; Orientar 
agricultores e trabalhadores do campo sobre as diferentes tecnologias 
agrícolas; Elaborar projetos de irrigação, drenagem, adubagem e 
rotatividade de cultivos, para aprimorar as técnicas de tratamento do solo 
e exploração agrícola; realizar vistorias, emitir laudos técnicos; Orientar os 
servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas da classe; 
Orientar sobre política agrícola, financiamentos, condições de 
comercialização e condições econômicas de estabelecimentos agrícolas; 
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Orientar sobre processos associativos, cooperativos, sindicais e outras 
formas de organização agrícola; Promover estudos, pesquisas e ações de 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; Promover o 
desenvolvimento de arborização publica; participar na discussão e interagir 
na elaboração das proposituras de legislação ambiental, sistemática 
processual ambiental, Plano Diretor e matérias correlatas; Analisar e emitir 
pareceres em processos relativos a questões ambientais no que tange a 
microempresas, extração de arvores, poluição, entre outras; Executar 
outras tarefas correlatas. 

 
 
 

Farmacêutico  

Realizar tarefas referentes ao desenvolvimento, produção, produção, 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas de interesse humano; participar da 
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
realizar fiscalização sobre estabelecimentos, produtos e serviços; Executar 
outras tarefas correlatas. 
 

 
 
 
 
 
 

Fisioterapeuta 
 

Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação 
físico-funcional, sendo esta, um processo pelo qual, através de 
metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os 
desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu 
funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as alterações 
apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade para os 
de anormalidade, prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-
funcional as técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e 
quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas 
técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no 
paciente; Dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que 
indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; 
Exercer outras atividades correlatas. 

 
 

Médico 
 
 
 

Efetuar exames clínicos; Diagnosticar e prescrever medicações; Analisar e 
interpretar exames laboratoriais e radiográficos; Conceder atestados de 
saúde; Coordenar e auxiliar as atividades dos serviços de saúde; Participar 
do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; Elaborar 
campanhas educativas no campo de saúde pública; Prestar atendimento 
externo de urgência através de ambulâncias; Exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

 
 

Nutricionista 

Planejar e orientar a alimentação nas escolas e hospitais do Município;  
Elaborar programas de combate à subnutrição e corrigir hábitos 
alimentares da população carente; Realizar pesquisa alimentar junto a 
comunidade; Incentivar a utilização de produtos regionais no cardápio 
familiar; Ajudar na definição e orientação da alimentação dos pacientes em 
hospitais; Exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 

 
 
 

 
PROFESSOR ED. INFANTIL E 

SÉRIES INICIAIS 

Atender alunos em nível de docência de Educação Infantil e séries iniciais. 
Planejar e executar o trabalho docente; orientar o processo de 
aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo o registro das 
observações; organizar as operações inerentes ao processo ensino e 
aprendizagem; diagnosticar a realidade do aluno; constatar necessidades 
especiais e encaminhar para atendimento específico com a Equipe 
Multiprofissional; cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando 
com as atividades de articulação da instituição com as famílias e a 
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comunidade; Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a 
realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; participar 
de eventos e atividades extraclasse, relacionados com a educação; integrar 
instituições complementares da comunidade escolar; executar tarefas 
afins; participar das discussões e elaboração da proposta pedagógica; 
cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

 
 
 
 
 
 

Psicólogo 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  
Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o 
ajustamento do indivíduo à vida comunitária; Articular-se com profissionais 
do Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência 
e apoio específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de 
saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para 
contribuir no processo de tratamento médico; Reunir informações a 
respeito de pacientes, levando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de enfermidades; Aplicar 
testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalhos de orientação 
aos pais através de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com pais 
responsáveis; Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO 

 
 
 

Agente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executar atividades de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de tarefas envolvendo: elaboração e 
análise de parecer, informação, relatório, estudo e outros documentos de 
natureza administrativa; Pesquisa e seleção da legislação e da 
jurisprudência sobre matéria de natureza administrativa para fundamentar 
análise, conferência e instrução de processos na área de sua atuação; 
Assistência técnica em questões que envolvam matéria de natureza 
administrativa, analisando, emitindo informações e pareceres; 
Desenvolvimento de trabalhos de natureza técnica, relacionados à 
elaboração e implementação de planos, programas e projetos; Elaboração 
e interpretação de fluxogramas, organogramas, esquemas, tabelas, gráficos 
e outros instrumentos; Elaboração e atualização de normas e 
procedimentos; Redação de documentos diversos; Trabalhos que exijam 
conhecimentos básicos de informática, inclusive digitação; Atendimento ao 
público interno e externo; Conferência de documentos diversos; 
organização de documentos, utilizando técnicas e procedimentos 
apropriados; Realização de atividades voltadas para a administração de 
recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, 
desenvolvimento organizacional; Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 
 

Fiscal de Obras e Posturas 

Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre obras e edificações 
do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de 
medidas, cálculos de área, autuações, notificações, embargos e aplicando 
multas; Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre posturas do 
Município, fazendo vistorias nas atividades comerciais localizadas e 
ambulantes, nos logradouros públicos em geral, orientando e autuando os 
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contribuintes infratores; Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal 
sobre parcelamento do solo urbano, fazendo vistorias aos locais de 
parcelamento do solo e vistoriando processos de loteamento e 
desmembramento, orientado e autuando os infratores; Verificar e 
acompanhar o cumprimento da Legislação, sobre meio ambiente e 
comunicar as infrações cometidas aos Órgãos competentes; Executar 
outras atribuições correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico em Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistir e orientar equipes auxiliares na operacionalização dos serviços e 
cuidados de enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos pelo 
enfermeiro, transmitindo instruções e acompanhando a realização das 
atividades; Participar no planejamento, programação da assistência, 
orientação e supervisão das atividades de enfermagem; Prestar cuidados 
de enfermagem, atuando na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica; Executar 
ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; 
Participar nos programas e nas atividades de assistência integral a saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e 
auto risco, de higiene e segurança do trabalho, bem como de acidentes e 
doenças profissionais; Preparar e administrar medicamentos via oral, e 
parenteral aos pacientes, conforme prescrição médica, registrando no 
prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e sintomas 
apresentados; Integrar a equipe de saúde, participando das atividades de 
assistência integral a saúde do indivíduo, da família e da comunidade; 
Controlar, distribuir e ministrar medicamentos, via oral e parenteral aos 
pacientes; Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de 
materiais, instrumentos e equipamentos de acordo com método adequado 
para cada tipo de esterilização; Atuar na prevenção e controle sistemáticos 
de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência 
de saúde; Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de 
documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 
localização de dados; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações 
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do 
setor/departamento; Executar outras tarefas correlatas.  

 
 

Técnico em Radiologia 

Preparar materiais e equipamentos para realização de exames; Operar 
equipamentos na realização de exames de radiologia convencional e digital 
na área do radiodiagnóstico (Radiologia Geral, Radiografia Digital, 
Mamografia, Densiometria Óssea, Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética.) estabelecido na Resolução do Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 
 

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

  
Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil 

Colaborar nas ações de articulação com as famílias das crianças assistidas 
nas unidades de atendimento infantil e na execução de atividades 
pedagógicas de aprendizado e desenvolvimento das crianças assistidas; 
Executar ações para a criação e desenvolvimento de hábitos, habilidades e 
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atitudes nas crianças e executar procedimentos para os cuidados das 
crianças, relativamente a banho, descanso, refeições e higiene pessoal; 
Acompanhar e informar os responsáveis quanto as crianças que 
apresentam necessidades educativas especiais e ou de saúde e controlar os 
horários de banho, sono, brincadeiras e atividades pedagógicas das 
crianças; Organizar procedimentos de atendimento direto às crianças e 
promover atividades recreativas e de aprendizagem para atendimento às 
crianças assistidas, sob orientação de técnicos especializados; Promover 
atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à 
integração social; Executar outras atribuições correlatas. 

Auxiliar de Laboratório Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar 
amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
Operar equipamentos analíticos e de suporte; Executar, checar, calibrar e 
fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e organizar o 
local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas. 

Recepcionista Recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes internos e externos, 
atendimento ao público em geral; Executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE NÍVEL ELEMENTAR 

 
 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências 
internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, 
recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e 
instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; Efetuar a 
limpeza e conservação de utensílios, móveis e  equipamentos em geral, 
para mantê-los em condições de uso; Executar atividades de copa; Auxiliar 
na remoção de móveis e equipamentos; Separar os materiais recicláveis 
para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais); 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; 
Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes 
do seu local de trabalho; Controlar o estoque e sugerir compras de 
materiais pertinentes de sua área de atuação; Zelar pela guarda e 
conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 

Cozinheiro 

Executar, sob supervisão, atividades de limpeza e conservação nas 
dependências e objetos da copa e cozinha, preparando e servindo café e 
lanche aos servidores do Município; Auxiliar no controle e estoque de 
alimentos e gás, alertando a chefia quanto a possíveis falhas; Zelar pela 
conservação e guarda dos aparelhos e materiais utilizados na execução de 
suas tarefas; Executar outras tarefas correlatas. 

 
Motorista  

 
 

Conduzir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; Transportar passageiros e cargas; 
Transportar e entregar correspondência ou carga que lhe for confiada; 
Auxiliar no carregamento e descarregamento do veículo e em outras 
tarefas quando o veículo não estiver em movimento; Zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em boas 
condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Comunicar ao 
chefe imediato, as anomalias verificadas no funcionamento do veículo; 
Providenciar no abastecimento de combustível, óleo e água; Preencher e 
apresentar ao setor competente os boletins de serviço; Eventualmente, 
dirigir outra espécie de veículo e auxiliar mecânicos no conserto de 
veículos; Executar outras tarefas correlatas. 
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Operador de Máquinas Pesadas 
 
 
 

Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de 
construção e conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, 
terraplenagens, aterros e compressões de solo; Zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue e outros implementos afins, mantendo-os em 
boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; 
comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no 
funcionamento do equipamento; Providenciar no abastecimento do 
combustível, óleo e água; eventualmente, dirigir outra espécie de veículo; 
Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes; Executar outras 
tarefas correlatas. 

 
 

Operador de Máquinas Leves 

Operar trator de pneus ou misto, ou equipamento automotor; Executar 
trabalhos de terraplanagem, de construção ou de pavimentação etc; 
Executar tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na área urbana e 
rural; Lavrar e discar terras para o plantio;Conduzir, transportar e operar 
trator agrícola, arar, gradear; Vistoriar e zelar pela manutenção do 
equipamento; Executar outras tarefas correlatas. 

Trabalhador Braçal Executar serviços de carga e descarga de materiais; Arrumar os materiais 
nos lugares determinados; Arrumar móveis e utensílios conforme 
orientação recebida e fazer serviços de mudanças; Fazer a varrição, capina 
e limpeza geral de pátios, ruas, praças, canteiro de obras e outras unidades; 
Auxiliar nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
máquinas e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III - EDITAL Nº 001/2015 – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015 

ETAPAS DATAS 

Publicação do resumo do edital de abertura de inscrições na imprensa oficial escrita 14/04/2015 

Publicação do edital de abertura de inscrições na íntegra, pela internet 14/04/2015 

Início e Término dos pedidos de ISENÇÃO 20/04/2015 a 23/04/2015 

Publicação das isenções deferidas 24/04/2015 

Recurso contra indeferimento de pedido de isenção 27 a 28 /04/2015 

Início e término do período de inscrição 20/04/2015 a 04/05/2015 

Prazo para envio dos laudos médicos dos portadores de deficiência 04/05/2015  



- 30 - 

  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Prefeitura Municipal de Juti  
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Prazo para pagamento do boleto das inscrições 05/05/2015 

Edital de DEFERIMENTO das inscrições 08/05/2015 

Prazo para recurso contra as inscrições indeferidas 11 e 12/05/2015 

Aplicação da prova objetiva 31/05/2015 

Entrega dos Títulos  05/07/2015 

Divulgação do gabarito Preliminar da prova objetiva 01/06/2015 

Prazo para recursos contra o gabarito Preliminar da prova objetiva 02 e 03/06/2015 

Edital de divulgação do resultado da prova objetiva  12/06/2015 

Prazo para recurso contra o resultado da prova objetiva 15 e 16/06/2015 

Convocação para a prova prática   22/06/2015 

Aplicação da prova prática  05/07/2015 

Resultado final da prova prática e da prova de títulos 27/07/2015 

Recurso contra a prova prática e a prova de títulos 28 e 29/07/2015 

Respostas dos recursos e resultado final 09/08/2015 

 


