
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
 
 

Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2341 
Jardim Eldorado – CEP 78.400-000 – Diamantino – MT 

Fones: (65) PABX. 3336-6400 – 3336-1466 – 3336-1592 
Site: www.diamantino.mt.gov.br  

 

ADAM
A
N
T
E

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015 

 
O Prefeito Municipal de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais, e na 

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, LEI Nº 1.013/2014, LEI Nº 1.018/2014,  LEI 
COMPLEMENTAR Nº 011/2011 e suas alterações, LEI N.º 881/2013 e mediante as condições estipuladas 
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão 
abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO para Admissão de Pessoal, pelo Regime Estatutário, 
conforme abaixo discriminado: 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
1.1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas. 
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3. As atribuições dos cargos encontra-se no Anexo II deste Edital. 
1.1.4. O requerimento de isenção da taxa de inscrição encontra-se no Anexo III deste Edital. 
1.1.5. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e 
demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de 
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br .  

 

1.2. NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTO S, TAXA DE INSCRIÇÃO, 
REQUISITOS E DEMAIS VANTAGENS. 

 

Nomenclatura C/H Vagas 
Taxa de 

Inscrição  
R$ 

Venc. (R$) Requisitos Especiais 

Agente Administrativo 40 10 60,00 1.142,71 Ensino Médio Completo 

Agente Administrativo - 
Deciolandia 40 01 60,00 1.142,71 Ensino Médio Completo 

Agente Comunitário de Saúde 40 06 40,00 1.000,36 Ensino Fundamental Completo 

Agente Comunitário de Saúde - 
Rural 40 01 40,00 1.000,36 Ensino Fundamental Completo 

Almoxarife de Farmácia 40 01 60,00 938,20 Ensino Médio Completo 

Apoio – Manutenção de 
Infraestrutura 30 12 40,00 788,00 Ensino Fundamental 

completo 

Apoio – Nutrição Escolar 30 13 40,00 788,00 Ensino Fundamental completo 

Assistente Social 40 01 80,00 3.584,83 
Curso Superior em Serviço 

Social e registro no conselho 
competente 

Assistente Social  30 01 80,00 2.742,72 
Curso Superior em Serviço 

Social e registro no conselho 
competente 

Cadastrador Social 40 01 60,00 1.200,00 Ensino Médio completo, com 
experiência de 12 meses em 
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atendimentos sociais 

Coordenador Técnico Pedagógico 
do Serviço de Fortalecimento de 

Vínculos/Convênio CRAS 
40 01 80,00 1.300,00 

Ensino Superior completo, com 
experiência em coordenação de 

Projetos e 12 meses em 
Serviços de Fortalecimento de 

Vínculos 

Dentista 40 02 80,00 3.584,83 
Curso Superior em Odontologia 

e registro no conselho 
competente 

Educador Físico 40 02 80,00 3.584,83 
Curso Superior em Educação 
Física e registro no conselho 

competente 

Enfermeiro - Rural 40 01 80,00 3.584,83 
Curso Superior em Enfermagem 

e registro no conselho 
competente 

Facilitador de Oficinas de 
Convívio por meio da Dança 40 01 60,00 1.200,00 

Ensino médio completo com 
experiência comprovada e 

certificado de Curso de 
Capacitação 

Facilitador de Oficinas de 
Convívio por meio de Esportes - 

Capoeira 
40 01 60,00 1.200,00 

Ensino médio completo com 
experiência comprovada e 

certificado de Curso de 
Capacitação 

Facilitador de Oficinas de 
Convívio por meio de Músicas 40 01 60,00 1.200,00 

Ensino médio completo com 
experiência comprovada e 

certificado de Curso de 
Capacitação 

Fiscal de Serviços Públicos 40 02 60,00 1.142,71 Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Edificações 

Fiscal Tributário 40 02 60,00 1.142,71 Ensino Médio Completo 

Fisioterapeuta 40 04 80,00 3.584,83 Curso Superior em Fisioterapia 

Gestão Financeira e Orçamentária 40 01 60,00 1.200,00 
Ensino Médio completo, com 
experiência de 12 meses na 

área 

Instrutor de Cursos Livres 
 40 03 60,00 938,20 Ensino Médio Completo 

Maqueiro 40 02 60,00 1.065,51 Ensino Médio Completo 

Mecânico 40 01 40,00 1.142,71 Ensino Fundamental completo 

Monitor Educacional - Rural 40 11 60,00 724,00 Ensino Médio Completo 

Motorista de Ambulância 40 03 40,00 1.142,71 Ensino Fundamental completo + 
CNH classe D 

Motorista para o Transporte 
Escolar – Urbano 40 3 40,00 1.299,84 Ensino Fundamental completo + 

CNH classe D 
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Motorista para o Transporte 
Escolar - Rural 40 16 40,00 1.299,84 Ensino Fundamental completo + 

CNH classe D 

Orientador Social para Idosos 40 03 60,00 1.200,00 

Ensino Médio Completo, com 
experiência de 12 meses em 

Serviços de Fortalecimento de 
Vínculos 

Professor de Educação Infantil – 
Urbano 20 17 80,00 1.460,55 Curso Superior em Pedagogia 

Professor de Educação Infantil - 
Rural 20 3 80,00 1.460,55 Curso Superior em Pedagogia 

Professor de Ensino Fundamental 
- Urbano 20 29 80,00 1.460,55 Curso Superior em Pedagogia 

Professor de Ensino Fundamental 
- Rural 20 16 80,00 1.460,55 Curso Superior em Pedagogia 

Programador de Computador 40 01 60,00 1.363,27 
Ensino médio completo com 

comprovação de curso básico 
de no mínimo 150 h 

Psicóloga 40 01 80,00 3.365,00 Curso Superior em Psicologia e 
registro no conselho competente 

Servente 40 02 50,00 938,20 Ensino Fundamental incompleto 

Técnico de Desenvolvimento 
Infantil – Urbano 30 17 60,00 901,82 Ensino Médio completo 

Técnico de Desenvolvimento 
Infantil - Rural 30 2 60,00 901,82 Ensino Médio completo 

Técnico de Desporto 40 08 60,00 1.363,27 

Ensino Médio – habilidade como 
instrutor de práticas esportivas 

nas modalidades: futsal, futebol, 
basquetebol, voleibol e 

handebol 

Técnico em Agrimensura 40 01 60,00 1.363,27 Ensino Médio e Curso Técnico 
em Agrimensura 

Técnico em Enfermagem 40 12 60,00 1.363,27 Curso Técnico Específico e 
registro no conselho competente 

Técnico em Enfermagem - 
Deciolandia 40 01 60,00 1.363,27 Curso Técnico Específico e 

registro no conselho competente 

Técnico em Radiologia 40 01 60,00 1.363,27 Curso Técnico Específico e 
registro no conselho competente 

Vigia 40 15 40,00 938,20 Ensino Fundamental incompleto 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
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Entre às 09 horas do dia 09 de janeiro até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de janeiro de 2015, 
através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com .br .  
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br , durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo 
Seletivo e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 19/01/2015; 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 19/01/2015, disponível no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br,  somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição; 
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 19/01/2015, 
não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições 
via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo 
para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição 
indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 
eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, 
comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso 
haja coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas 
demais opções.  
2.2.13. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o 
motivo alegado. 
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem 
de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste 
Edital. 
2.3 - O candidato classificado no Processo Seletivo de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo 
se atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º 
da Constituição Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou 
certidão da Justiça Eleitoral.  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do trabalho 
indicado pelo município. 
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
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2.3.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a 
legislação em vigor.  
2.3.9. Não registrar antecedentes criminais ou estar respondendo pelos crimes contra: o Patrimônio, 
Administração, Fé Pública, os costumes e os previstos na Lei nº 11.343 de 23/08/2006 (trafico de 
entorpecentes); 
2.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, cargo ou função pública, 
ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal; 
 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de sangue, na 
forma das Leis Estadual n°s 7.713/2002 e 8.795/2008. 
3.1.2. Os candidatos com direito à isenção deverão observar os seguintes procedimentos no ato da 
inscrição: 
3.1.3. O candidato com vencimento de até um salário mínimo deverá entregar fotocópia simples do RG; 
fotocópia simples do CPF; comprovante de renda se exerce atividade remunerada (holerite, contracheque ou 
declaração de autônomo, página de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
contendo número e série, bem como cópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a 
data de admissão e o valor de remuneração, assim como a folha subseqüente em branco); declaração de 
próprio punho (ou seja, escrita pelo próprio candidato) de que recebe até um salário mínimo. 
3.1.4. O candidato desempregado deverá entregar fotocópia simples do RG; fotocópia simples do CPF; 
fotocópia da página de identificação da carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS contendo número e 
série, fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e demissão, 
assim como a folha subseqüente em branco; e declaração de próprio punho (ou seja, escrita pelo próprio 
candidato) de que está desempregado.  
3.1.5. A comprovação de doadores de sangue deverá ser feita por meio de documento comprobatório 
padronizado (Declaração de Regularidade) de sua condição de doador regular, expedido por Banco de 
Sangue, público ou privado (autorizado pelo Poder Público), em que faz a doação, constando no mínimo três 
doações no período de doze meses, anteriores à publicação deste edital. 
 3.1.6. O requerimento de isenção da taxa de inscrição (anexo III) deverá ser protocolado presencialmente 
até o dia 14 de janeiro de 2015 , em envelope endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo, 
sede da Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, contendo cópia da documentação exigida deste edital. 
3.1.7 A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, 
nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 16/01/2015, na página da empresa 
organizadora do certame www.klcconcursos.com.br.  
3.1.8 Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido 
poderão participar do presente certame, desde que efetuem, até o último dia das inscrições, o pagamento da 
taxa e sigam todas as demais determinações deste edital. 
 

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
4.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do 
artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo, 
desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 
4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7.853/89, fica reservado aos Portadores de Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas 
ofertadas para cada cargo.   
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, de modo que o 
numero de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro 
subseqüente.  
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4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos 
demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99. 
4.1.4.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os 
benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das 
inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 
encaminhar via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “PROCESSO 
SELETIVO PREFEITURA DIAMANTINO - MT / LAUDO MÉDICO”, à empresa KLC - Consultoria em Gestão 
Pública Ltda., localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR – CEP 86790-000, até o dia 19 de 
janeiro de 2015,  contendo: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de 
identidade (R.G) e opção de cargo; 
4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão solicitá-la, 
por escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), 
envelope identificado com os dizeres: “PROCESSO SELETIVO PREFEITURA DIAMANTINO - MT / PROVA 
ESPECIAL”, à empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – 
Lobato – PR – CEP 86790-000, até o dia 19 de janeiro de 2015 , devendo anexar ao pedido um atestado 
médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador. 
4.1.7.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem 
dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a corpo 24. 
4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão 
considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos 
alegados. 
4.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.1.11. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
 

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
5.1 - O Processo Seletivo será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos. 
5.1.1 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de 
respostas. 
5.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
5.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma (A, B, C, D e E).  Cada questão terá apenas 01 (uma) 
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alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção 
assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
5.1.4 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
5.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" 
deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
5.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  
5.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.  
5.1.8 - Será, também, eliminado do Processo Seletivo o candidato que incorrer nas seguintes situações: 
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das 
provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 
usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no 
caderno de provas e às demais orientações expedidas pela organização do Processo Seletivo.  
5.1.9 - As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de 
Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja 
correta. 
5.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com 
o Caderno de Questões. 
5.1.11 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
5.1.12 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
5.1.13 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário 
previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a 
respectiva folha de respostas.  
 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1. Será divulgado no dia 26/01/2015 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, 
assim como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de publicação 
no órgão de imprensa oficial do município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Diamantino – MT e 
no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo www.klcconcursos.com.br . É de 
responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.  
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
7.1. Para os cargos de Apoio – Manutenção de Infraestrutura, Apoio – Nutr ição Escolar , Vigia, 
Mecânico e Servente,  a avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva 
será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme 
quadro abaixo: 
 
Tipo de prova  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das 

questões  
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 10 5,0 50,0 pontos 
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A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.2. Para os cargos de Motorista de Ambulância e Motorista para o Transpo rte Escolar, a avaliação 
constará de prova escrita objetiva e prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva 
será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme 
quadro abaixo: 
 
Tipo de prova  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor  total das 

questões  
Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 pontos 
Língua Portuguesa 05 5,0 25,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas 
provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota 
final obtida por cada candidato. 
 
7.3. Para os cargos de Agente Administrativo, Almoxarife de Farmácia, Cada strador Social, Facilitador 
de Oficinas de Convívio por meio da Dança, Facilita dor de Oficinas de Convívio por meio de Esportes 
– Capoeira, Facilitador de Oficinas de Convívio por  meio de Músicas, Fiscal de Serviços Públicos, 
Instrutor de Cursos Livres, Maqueiro, Monitor Educa cional e Orientador Social para Idosos,  a 
avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 40 
(quarenta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova  Nº de questões  Valor de cad a 

questão  
Valor total das 

questões  
Informática  08 2,5 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 20 2,5 50,0 pontos 
Matemática 12 2,5 30,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 

 
7.4. Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Coo rdenador Técnico 
Pedagógico do Serviço de Fortalecimento de Vínculos /Convênio CRAS, Dentista, Educador Físico, 
Enfermeiro, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Gest ão Financeira e Orçamentária, Programador de 
Computador, Psicóloga, Técnico de Desporto, Técnico  de Desenvolvimento Infantil, Técnico em 
Agrimensura, Técnico em Enfermagem e Técnico em Rad iologia, a avaliação constará de prova escrita 
objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das 

questões  
Conhecimentos Específicos 20 2,5 50,0 pontos 
Informática 05 2,5 12,5 pontos 
Língua Portuguesa 15 2,5 37,5 pontos 

 
7.5. Para o cargo de Professor de Educação Infantil e Professor de Ensin o Fundamental,  a avaliação 
constará de prova escrita objetiva e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 40 
(quarenta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das 

questões  
Conhecimentos Específicos 20 2,5 50,0 pontos 
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Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos 
Matemática 10 2,5 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas 
(prova escrita e prova de títulos). 
 

8.  DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1. Serão convocados para a Prova Prática  os candidatos aos cargos de Motorista de ambulância e 
Motorista para transporte escolar. 
8.1.2. A prova prática constará: o candidato deverá operar o veículo de forma adequada, partindo do local 
em que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os 
avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma 
adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o caso, 
ao seu local de origem.  
8.1.2.1 O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser 
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 10 (dez minutos), onde será avaliado o 
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as 
regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do 
câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito 
(vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do exame.  
8.1.2.2 No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme 
quadro a seguir:  
 

CATEGORIA DA 
FALTA 

PONTOS A SEREM 
DESCONTADOS 

Faltas Graves 5,00 
Faltas Médias 3,00 
Faltas Leves 2,00 

 
Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 19 da 
Resolução 168/2004-CONTRAN. 
 
8.1.2.3 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista, deverão apresentar carteira de 
habilitação categoria “D”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.  
8.1.2.4 O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
8.1.2.5 Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro 
documento que não seja a carteira de habilitação.  
8.1.2.6 – O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista no 
inciso I, artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo.  
8.2 A Prova Prática terá caráter eliminatório, e serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) 
pontos, devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado. 
8.2.1 Os candidatos que não obtiverem nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova escrita objetiva 
serão automaticamente desclassificados. 
8.3 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 
nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
8.4 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem às circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou 
limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos 
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testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma 
aleatória. 
 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
9.1. Haverá Prova de Títulos aos candidatos inscritos para os cargos de Professor de Educação Infantil e 
Professor de Ensino Fundamental. 
9.2. Os títulos deverão ser postados, via Sedex, com Aviso de Recebimento (AR), em envelope identificado 
com os dizeres: “PROCESSO SELETIVO PREFEITURA DIAMANTINO - MT / PROVA DE TÍTULOS”, à 
empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda., localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR 
– CEP 86790-000, até o dia 19 de janeiro de 2015 . 
9.2.1 O envelope deverá conter na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo 
para o qual está concorrendo, bem como, o número do documento de identidade. 
9.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar 
o Título não será eliminado do Processo Seletivo. 
9.4. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA. 
9.4.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado. 
9.4.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em 
desacordo com os itens 9.2. e 9.2.1. deste Edital.  
9.4.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 
9.5. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados 
definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, 
em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição 
do documento. 
9.5.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros 
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do 
respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por 
Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
9.6. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
9.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de 
Títulos. 
9.8. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que 
não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo. 
9.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 20,0 (vinte) pontos. 
9.10. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
9.11. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente. 
9.12. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
9.13. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da 
documentação do Processo Seletivo. 
9.14. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO COMPROVANTE 

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionada à área do cargo pretendido. 

20,0 Cópia autenticada do diploma devidamente 
registrado ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhado da cópia autenticada do 
respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionada à área do cargo pretendido. 

15,0 
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c) Pós Graduação Latu Sensu 
(especialização) relacionada à área do 
cargo pretendido, com carga horária 
mínima de 360 horas, concluída até a data 
de apresentação dos títulos. (poderão ser 
apresentados, no máximo, 02 cursos de 
pós-graduação latu sensu). 

5,0 

Cópia autenticada do Certificado ou Certidão de 
conclusão do Curso, indicando o número de 
horas e período de realização do curso. No caso 
de Declaração de conclusão de curso, esta deve 
vir acompanhada da cópia autenticada do 
respectivo Histórico Escolar. 

 

10. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
10.1. Da realização da Prova Escrita Objetiva: 
10.1.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital será aplicada no dia 01 de fevereiro 
de 2015, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação 
das Inscrições.  
10.2.  Da realização da Prova Prática: 
10.2.1. A Prova prática será aplicada no dia 01 de fevereiro de 2015, sendo que, o horário e o local serão 
divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições.  
 

11. DAS NORMAS 

 
11.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Especial do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
11.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar 
um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
11.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o 
fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
11.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do 
Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
12.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 
seguintes: 
a) maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
b) o candidato que tiver maior número de filhos; 
12.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 
se dará através de sorteio. 
 

13. DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

 
13.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia primeiro dia útil após a realização 
da referida prova , a partir das 15h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Diamantino – 
MT, publicação no órgão de imprensa oficial do município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de 
Diamantino – MT e no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo 
www.klcconcursos.com.br . 
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14. DOS RECURSOS 

 
14.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia 
subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições indeferidas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
14.2.  O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Processo Seletivo e 
encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, com as seguintes 
especificações:  
− nome do candidato;  
− número de inscrição;  
− número do documento de identidade;  
− função para o qual se inscreveu;  
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso 
para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da 
questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
14.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser 
digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação 
de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
14.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
14.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no átrio da Prefeitura do Município de Diamantino – 
MT, e no site www.klcconcursos.com.br . As respostas aos recursos interpostos poderão ser retiradas 
pelos candidatos junto à Comissão Especial de Processo Seletivo, do Município de Diamantino - MT, 
durante o horário de expediente.  
 

15. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
15.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório. 
15.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
50,0 (cinquenta) pontos. 
15.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Processo Seletivo. 
15.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
15.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 
 

16. DO RESULTADO FINAL 

16.1. O resultado das provas objetivas será divulgado no dia 08/02/2015, a partir das 08h00min, mediante 
edital afixado na Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, publicação no órgão de imprensa oficial do 
município e disponibilizado no site www.klcconcursos.com.br.  
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17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
17.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
17.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes ao Processo Seletivo. 
17.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas 
de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de 
cinco anos. 
17.5. Considerando que convivemos com dupla ortografia, serão aceitas como corretas as duas normas 
ortográficas. 
17.6. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador, após o resultado final. 
17.7. A validade do presente Processo Seletivo será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Diamantino - 
MT. 
17.8. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
17.9 - Ficam impedidos de participar do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da KLC 
Consultoria em Gestão Pública Ltda, ou aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos 
artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição 
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem 
prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
17.10. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Diamantino – MT e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
17.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal 
de Diamantino - MT, através da Comissão Especial de Processo Seletivo. 
17.12. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 
 
 
 

Diamantino - MT, 06 de janeiro de 2015. 
 
 

  
 

Juviano Lincoln 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE PROVAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - 
estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão 
de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e 
locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - 
pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - 
pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - 
orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da 
língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, 
morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – 
significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL (INCOMPLETO E  COMPLETO) 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais 
de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três 
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL (INCOMPLETO E COMPLE TO) 

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três 
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO  

Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP : conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003 : estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos 
e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003 : estrutura básica das planilhas, conceitos 
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003 : estrutura básica das 
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 
transição entre slides. Correio Eletrônico : uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 
anexação de arquivos. Internet:  Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de 
Vacinação: criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a 
alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - 
Ministério da Saúde; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e 
Coleta de dados; Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de um de outubro de 2003; Estrutura Familiar, 
Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação 
da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; Meio ambiente; Noções de Hipertensão 
Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde - P.A.C.S.; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Portaria 
nº 44/GM, de três de janeiro de 2002 - Atividades do ACS á orientação às famílias e á comunidade para a 
prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - 
Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da Família" - Ministério da Saúde; 
Trabalho em Equipe; Visitas Domiciliares; Como proceder em casos de doenças contagiosas; Planejamento 
local de atividades; Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos 
(NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social; Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; 
Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; 
Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº.1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Constituição da 
República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos do 
Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de 
intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; 
Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do Serviço Social; A intervenção 
do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em 
situação de rua (adulto, criança e adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e 
abuso sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, 
dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço Social; Lei que 
regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em 
Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº. 
8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 10.216/2001 – 
Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde; 
Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e 
programas de transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 
monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, cidadania e direitos 
sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; Trabalho com grupos, em redes e com 
famílias; Movimentos sociais. 
 

COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DO SERVIÇO DE FORTAL ECIMENTO DE 
VÍNCULOS/CONVÊNIO CRAS 

Noções básicas da Política Nacional da Assistência Social (PNAS); Política Nacional de Juventude; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Direitos Humanos e Socioassistenciais; Declaração Internacional dos Direitos 
Humanos; Noções básicas sobre os direitos políticos, civis e sociais (Constituição de 1988); Conhecimentos 
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básicos sobre projetos e programas sociais, trabalho com comunidade e relações humanas (trabalho em 
equipe).LDB/96. 
 

DENTISTA 

Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais 
e parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e 
tumores de origem odontogênica. Alterações regressivas dos dentes.  Infecções bacterianas, virais e 
micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações 
bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia 
local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. 
Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. 
Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com 
resinas compostas. Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões não-
cariosas. Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas 
do tipo Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. 
Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos materiais dentários. 
Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos.  
Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em 
clínica odontológica infantil. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em 
dentes decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. 
Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do 
paciente e proteção pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. 
Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social e odontopediatria. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 
 

EDUCADOR FÍSICO  

A educação física no Brasil - sua história. A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na 
formação do indivíduo e na transformação social. Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a 
Educação Física e as outras disciplinas. Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. 
Desportos: regras; organização de competições e aprendizagem dos principais desportos (futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol e atletismo). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; jogos pré-
desportivos; educação para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no adolescente; 
diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do 
treinamento. Estatuto da Criança e do Adolescente. A nova LDB – Lei 9394/96. Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Ética e Legislação profissional. 
 

ENFERMEIRO 

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação 
para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: 
Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, 
criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de 
notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, 
centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção 
hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, 
acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e 
histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: 
Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias 
mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; 
Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de 
Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento 
de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de 
Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, 
Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de 
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Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, 
Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e 
Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 
 

FISCAL TRIBUTÁRIO  

Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal. 
 

FISIOTERAPEUTA  

Fisioterapia em: pneumologia, geriatria, cardiologia, traumato-ortopedia, pediatria e neurologia. 
Conhecimentos de anatomia e fisiologia dos sistemas: cardiovascular, respiratório, neurológico, renal e 
endócrino. Conhecimentos de clínica relacionados às patologias cardiorrespiratórias, neurológicas, 
pediátricas, geriátricas e traumato-ortopédicas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 
  

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Lei Federal 4.320/64. Lei Federal 101/00. Lei Federal 8666/93. 
 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA E MOTORISTA PARAO TRANSPORT E ESCOLAR  

 Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e 
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de 
Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327 de 
23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS 2048, 
Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veiculo e suas utilidades Prática 
de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria 
exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e 
outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE ENSIN O FUNDAMENTAL 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do 
conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem.  Relação professor/aluno. Bases psicológicas da 
aprendizagem.  
 

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 

Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos 
através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções 
de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; 
Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, 
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e 
Intranet; Envio e recebimento de Emails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos 
básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, 
dispositivos de armazenamento e transporte de dados. 
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 PSICÓLOGA 

A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. 
Desenvolvimento mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos 
e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar. Abordagens 
Terapêuticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. Psicosociologia: elaboração do 
conceito de instituição, o indivíduo e as instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da 
violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: 
diagnóstico. Conceitos centrais da Psicopatologia Geral. Questões da Prevenção Primária, Secundária e 
Terciária; O Psicólogo na Organização – Desenvolvimento de Recursos Humanos; Psicologia e Cidadania: a 
comunidade e a promoção do bem estar social. Conhecimento comum x conhecimento científico, discurso 
popular x discurso científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento, teorias da 
sexualidade infantil, desenvolvimento cognitivo. Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. 
Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Políticas de saúde 
no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. 
Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/processo de adoecimento/enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Práticas Interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e 
psicologia sócio histórica. Psicologia institucional. Equipes Interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e 
técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Psicoterapia familiar: teoria e 
técnica. Processo saúde/doença e suas Implicações socioculturais. Psicoterapia de grupo. Álcool, 
tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de Ética Profissional dos 
Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 

 

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Concepção de educação infantil e infância. Desenvolvimento infantil. Concepção de ensino e aprendizagem 
na educação infantil. Currículo e Educação Infantil. Currículo e projeto políticopedagógico. O espaço físico, a 
linguagem, o conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil. Planejamento e avaliação. Visão 
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Fundamentos técnico-pedagógicos das diferentes áreas do 
conhecimento. Tendências teóricas e metodológicas na educação infantil. Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394, de 20/12/96. Estatuto do Menor 
e do Adolescente. Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
 

TÉCNICO DE DESPORTO 

Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização de 
competições e aprendizagem dos principais desportos (futsal, voleibol, basquetebol, handebol e atletismo). 
 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

Generalidades: Conceitos Fundamentais de topografia; Unidade de medidas; Escalas; Instrumental de 
topografia; Planimetria: Medição de ângulos; Uso de Teodolito nas medições angulares; Distâncias 
horizontais; Métodos de levantamento Planimétrico; Altimetria: Definições e referências; Instrumental, Níveis 
e miras; Tipos de Nivelamento; Perfil Longitudinal; Curvas de nível; Curvas em desnível; Métodos de 
levantamento Planialtimétrico; Topologia: Modelado topográfico; Formas de terreno; Representação do 
relevo orográfico.  
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de medicamentos 
(diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças transmissíveis; doenças 
transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças transmissíveis 
imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, 
doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). 
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Esterilização: conceito, método de esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. 
Assistência de enfermagem à criança: No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções 
respiratórias agudas, no controle das verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, 
sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, 
pneumonias, hemorragia digestiva, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, 
entorços e fraturas). Primeiros Socorros. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional.  
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Princípio de física da radiação. Noções de proteção radiológica. Terminologia radiológica. Anatomia 
radiológica. Parâmetros de qualidade radiográfica: densidade, contraste, detalhe, distorção. Fatores de 
exposição. Noções de processamento de filmes radiográficos, composição e químicos. Noções de 
impressão digital. Técnicas radiológicas: crânio, face, coluna, abdome, tórax, extremidades e exames 
contrastados. Noções básicas de tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica, 
mamografia, radioterapia e densitometria óssea. Noções básicas em radiologia veterinária. Legislação 
profissional. 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÃO DE CARGOS 
 

Do Cargo de Agente Administrativo 
São atribuições do cargo de Agente Administrativo Atender o público em geral, 

pessoalmente ou por telefone, prestando orientações e realizando encaminhamentos; orientar os servidores 
quanto às normas disciplinares e as rotinas de funcionamento do setor; manter organizados e atualizados os 
arquivos e seus controles; executar atividades pertinentes à área de pessoal como freqüência, férias, 
benefícios, cálculos, cadastro e outras; elaborar e digitar planilhas e correspondências; atualizar tabelas e 
quadros demonstrativos; emitir relatórios e listagens; receber e enviar correspondências e documentos; 
cadastrar, organizar, arquivar, consultar, elaborar e digitar, controlar e corrigir planilhas, textos, 
correspondências, relatórios e outros documentos; ler e arquivar publicações; receber e dar 
encaminhamento às reclamações; organizar e confeccionar quadros de avisos; relacionar e controlar bens 
patrimoniais; solicitar manutenção predial e de equipamentos; receber e abrir correspondências; preencher 
formulários, relatórios e outros documentos; atualizar e manter arquivos organizados; acompanhar reuniões 
de trabalho; elaborar e digitar editais licitatórios; manter contatos informando condições complementares; 
pesquisar novos fornecedores; emitir mapas de preços; analisar pedidos de compras e serviços;   
encaminhar processos para reserva de dotação orçamentária e averiguação de sua regularidade sob o 
aspecto legal;  zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados, executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu  ambiente organizacional. 

 
Do Cargo Agente Comunitário de Saúde 
São atribuições do cargo Agente Comunitário de Saúde: Compor uma das Equipes 

de Saúde da Família do Município, tendo como objetivos básicos buscar valorizar a relação com o usuário e 
com a família para a criação de vínculo de confiança; Conhecer a realidade das famílias pélas quais são 
responsáveis, com ênfase nas suas características sócio-econômicas, psíco-culturais, demográficas e 
epidemiológicas; Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que 
atende a comunidade; È alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as 
pessoas, pela liderança natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em 
contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado 
por toda a equipe. É também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos 
culturais distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua 
área de abrangência; Identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a 
população está exposta; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento 
dos fatores que colocam em riso a saúde; programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho; 
resolver a maior parte dos problemas de saúde detectados e, quando isso não for possível, garantir a 
continuidade do tratamento, através da adequada referência do caso; prestar assistência integral, 
respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, oportunizando os contactos com indivíduos 
sadios ou doentes, visando promover a saúde através da educação sanitária; desenvolver processos 
educativos através de grupos, voltados à recuperação da auto-estima, troca de experiências, apoio mútuo e 
melhoria do auto-cuidado; promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas; promover através da educação 
continuada, a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de 
forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde 
e as bases legais que os legitimam; incentivar a formação e/ou participação ativa nos Conselhos  Locais de 
Saúde e no Conselho Municipal de Saúde. 

Programa Saúde da Família: 
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 Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes PSF:  
Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;   Identificar os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;  Elaborar, com a participação da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco 
a saúde;  Executar, de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;  Valorizar a relação com o usuário e com a 
família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;  Realizar visitas domiciliares de acordo 
com o planejamento;  Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;  Garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;  Prestar assistência integral à população adscrita, 
respondendo à demanda de forma contínua e racionalista;  Coordenar, participar de e/ou organizar grupos 
de educação para a saúde;  Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados;  Fomentar a 
participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases 
legais;  Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais  de saúde e no 
conselho Municipal de Saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde.  

Atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde:  Realizar mapeamento de 
sua área;  Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;  Identificar indivíduos e 
famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco;  Orientar as famílias para utilização 
adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário;  Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas 
prioritárias da Atenção Básicas;  Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas 
as famílias sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção 
de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;  Traduzir para a ESF a dinâmica social da 
comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites;  Identificar parceiros e recursos existentes na 
comunidade que possa ser potencializados pela equipe. 

 
Almoxarife de Farmácia 
São atribuições do cargo Almoxarife de Farmácia Receber; conferir e separar 

materiais e medicamentos; conferir psicotópicos; repor e controlar estoques; conferir temperatura de 
geladeiras e triagem de prescrição médica; cuidar da entrada e saída de produtos; realizar a dispensação 
direta; preparar soluções e fracionamento; realizar a selagem de materiais e medicamentos; zelar pela 
organização e conservação de armários e prateleiras; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Apoio – Manutenção de Infra-estrutura 
São atribuições do cargo Apoio – Manutenção de Infra-estrutura Efetuar a limpeza e 

higienização das unidades escolares em pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas, refeitório e outros locais, 
varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes; 
executar a higienização em salas, móveis, objetos e equipamentos; coletar e acondicionar o lixo; lavar, secar, passar 
e efetuar pequenos consertos em peças de roupas da unidade; executar pequenos reparos elétricos, hidráulicos, 
sanitários e de alvenaria, efetuara manutenção e conservação de jardins; irrigar e preparar a terra; podar plantas, 
arbustos e árvores; plantar mudas; formar canteiros; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais 
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utilizados; carregar e descarregar veículos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Apoio – Nutrição Escolar 
São atribuições do cargo Apoio – Nutrição Escolar Receber e armazenar adequadamente 

os gêneros alimentícios; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento dos alimentos; organizar 
controlar depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando estoque, prazo de validade e estado de 
conservação; cortar, picar, lavar os alimentos, preparar e distribuir refeições conforme técnica adequada para cada 
gênero alimentício; lavar, enxugar e guardar utensílios; manter a ordem, higiene e segurança dos utensílios, materiais 
e equipamentos do local de trabalho; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Assistente Social 
São atribuições do cargo de assistente social, Social: prestar serviços de âmbito 

social a indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e analisando problemas e necessidades 
suprimir: materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades, aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter 
educativo, recreativo, cultural  e assistencial suprimir: à saúde. Atuar na comunidade aplicando 
conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e apoiando 
grupos e organizações sociais; atuar no processo de formulação, gestão e controle das políticas sociais de 
forma articulada e intersetorial; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Educacional: elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando 
a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para problemas identificados. 
Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio educacional, para atuar na prevenção e tratamento 
de questões de origem sócio econômica, que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho. Promover a 
participação grupal, desenvolvendo a consciência social. Realizar atividades de caráter educativo, 
recreativo, assistência à saúde e outras. Identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando 
no sentido de melhorar o processo ensino – aprendizagem; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Organizacional: realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas 
de concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios 
e rotinas trabalhistas; elaborar projetos, planos e programas na área de gestão de pessoas; coordenar o 
desenvolvimento de projetos, acompanhando sua operacionalização; emitir pareceres parciais e/ou 
conclusivos sobre assuntos relacionados a área; elaborar relatórios e manuais de normas e procedimentos, 
material didático e divulgação de projetos desenvolvidos; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Saúde: acolher o usuário, identificando o mesmo, apresentando-se e explicando os 
procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física 
ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando 
processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social. Identificar 
os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem  no tratamento de saúde. Realizar o 
acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do 
mesmo no processo de cura, na manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade 
familiar. Participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, facilitando o retorno do 
usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas. Promover e organizar a atualização do cadastro 
dos recursos comunitários, com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos 
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mesmos.  Participar  na formulação e execução dos programas  de saúde física - mental, promovendo e 
divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais; prestar serviço de assistência ao trabalhador 
com problemas referentes à readaptação profissional, acompanhando os indivíduos em reabilitação. 
Contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social. Facilitar o acesso e participação do 
usuário e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação 
em saúde. Fiscalizar ambientes públicos e privados de alta, média e baixa complexidade que possam afetar 
a saúde do trabalhador. Realizar ações individuais e coletivas na vigilância e educação em saúde.  Dar 
orientações previdenciárias para usuários e dependentes. Participar do planejamento e contribuir com 
sugestões ao superior/docente ou tutor, nas atividades desenvolvidas na instituição por residentes, 
estagiários e voluntários de acordo com a legislação e normas do conselho de classe. (desenvolver 
atividades de apoio matricial às capacitações na sua área específica, “de acordo com o perfil do profissional 
para desenvolver atividade docente”); Desenvolver ações de Vigilância em saúde de baixa, média e alta 
complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional.   

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: aplicação da metodologia de serviço social 
junto à indivíduos grupos e comunidades, com o objetivo de atendimento da demanda populacional por 
moradia; utilizar instrumentos de pesquisas; fornecer subsídios para formulação de políticas habitacionais; 
promover integração e convênios com autarquias, organizações governamentais de financiamento da moradia 
popular e/ou de política habitacional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Cadastrador Social 
São atribuições do cargo de cadastrador social, Realizar visitas "in loco" visando à 

coleta de dados e informações através de formulários próprios, com o objetivo de identificar famílias de baixa 
renda compatível com o programa, os locais a serem visitados compreendem residências localizadas nas 
zonas rural e urbana, os horários de visita quando necessário deverão ser feitos de forma diferenciada, 
incluindo período noturno e finais de semana, a fim de atender o maior número possível de famílias, devendo 
este se locomover por meios próprios, contribuir na identificação de famílias previamente cadastradas e na 
manutenção de dados pré-existentes, auxiliar na inserção e atualização de cadastro em programa específico 
(Cadastro Único) bem como na organização e manutenção de arquivos, organizar os trabalhos para que estes 
tenham maior rendimento e qualidade nas informações, o Cadastrador ficará responsável por toda informação 
preenchida em formulário, podendo ser responsabilizado civil e criminalmente por dados que não refletem a 
realidade. 

 
Coordenador Técnico Pedagógico do Serviço de Fortal ecimento de 

Vínculos/Convênio CRAS. 
São atribuições do cargo de coordenador técnico pedagógico, domínio da legislação 

referente à política nacional de assistência social e direitos sociais; conhecimento dos serviços, programas, 
projetos e/ou benefícios sócio-assistenciais; experiência de coordenação de equipes, com habilidade de 
comunicação, de estabelecer relações e negociar conflitos; com boa capacidade de gestão, em especial para 
lidar com informações, planejar, monitorar e acompanhar os serviços sócio-assistenciais, bem como de 
gerenciar a rede sócio-assistencial local;responsabilizar-se pela oferta do Serviço, tendo em vista as diretrizes 
nacionais; responsabilizar-se pela seleção, contratação, avaliação de desempenho e desligamento de todos 
os profissionais do Serviço; garantir a capacitação dos profissionais; adequar os espaços físicos e materiais 
em quantidade e qualidade suficientes; articular parcerias, ações inter-setoriais e de integração do Serviço em 
âmbito municipal; promover a articulação entre Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
supervisionar e adequar a oferta dos Serviços; 
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Dentista 
São atribuições do cargo de dentista, realizar diagnósticos, prognósticos e tratamento 

das afecções da cavidade bucal, envolvendo tecidos duros e moles; examinar e identificar alterações de 
cabeça e pescoço, coordenar e supervisionar executados pelo auxiliar de consultório dentário e técnico em 
higiene dentário; atuar em equipes multiprofissional; executar procedimentos de promoção; prevenção e 
reabilitação em saúde bucal; executar procedimentos de urgência e emergência; atuar em vigilância em 
saúde; realizar levantamentos epidemiológicos; participar do planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 Vigilância em saúde: Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e 
alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; fiscalizar 
ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar 
e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, 
secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e 
ambientes de risco;  planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; 
promover atividades de capacitação, formação e educação, materiais; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.  

Programa Saúde da Família: 
 Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes PSF:  

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;   Identificar os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;  Elaborar, com a participação da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco 
a saúde;  Executar, de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;  Valorizar a relação com o usuário e com a 
família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;  Realizar visitas domiciliares de acordo 
com o planejamento;  Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; Garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à população adscrita, 
respondendo à demanda de forma contínua e racionalista; Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de 
educação para a saúde; Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 
existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados; Fomentar a 
participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases 
legais; Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais  de saúde e no 
conselho Municipal de Saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. 

Atribuições específicas do cirurgião dentista: Realizar levantamento epidemiológico 
para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;  Realizar os procedimentos clínicos definidos na 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS  - e na Norma Operacional Básica da 
Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população 
adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando seu acompanhamento;  Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;  
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade 
dos diagnósticos efetuados;  Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, 
indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local;  Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 
coletivas;  Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal;  Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 
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Educador Físico 
São atribuições do cargo de educador físico, fortalecer e promover o direito 

constitucional ao lazer; desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a inter-
geracionalidade, a integralidade do sujeito, o cuidado integral e a abrangência dos ciclos da vida como 
princípios de organização e fomento das praticas corporais/atividades físicas; desenvolver junto à equipe de 
SF ações inter-setoriais pautadas nas demandas da comunidade; favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e 
coletivo como expressão da apropriação conjunta dos instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da 
produção da saúde e como estratégia de solução de problemas, reforçando os pressupostos do apoio 
matricial; favorecer no processo de trabalho em equipe a organização das práticas de saúde na APS, na 
perspectiva da prevenção, promoção, tratamento e reabilitação; divulgar informações que possam contribuir 
para adoção de modos de vida saudáveis por parte da comunidade; desenvolver ações de educação em 
saúde reconhecendo o protagonismo dos sujeitos na produção e apreensão do conhecimento e da 
importância desse último como ferramenta para produção da vida; valorizar a produção cultural local como 
expressão da identidade comunitária e reafirmação do direito e possibilidade de criação de novas formas de 
expressão e resistência sociais; primar por intervenções que favoreçam a coletividade mais que os indivíduos 
sem excluir a abordagem individual; conhecer o território na perspectiva de suas nuances sociopolíticas e dos 
equipamentos que possam ser potencialmente trabalhados para o fomento das praticas corporais/ atividade 
física; construir e participar do acompanhamento e avaliação dos resultados das intervenções; fortalecer o 
controle social na saúde e a organização comunitária como princípios de participação políticas nas decisões 
afetas a comunidade ou população local. 

Enfermeiro 
São atribuições do cargo de enfermeiro, Enfermeiro Geral: Desenvolver e 

implementar ações de educação, prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde individual e 
coletiva; sistematizar a assistência de enfermagem nas diferentes fases do ciclo vital; identificar e atuar em 
situações de risco à saúde; supervisionar a equipe de enfermagem; participar da elaboração de protocolos 
de assistência e atuar em equipe multiprofissional; participar do planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas, na instituição, por residentes, estagiários e voluntários; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Enfermeiro do Trabalho: Coordenar, supervisionar, orientar e desenvolver serviços de 
enfermagem aos trabalhadores portadores de doenças profissionais e acidentados do trabalho; promover e 
exercer atividades de vigilância e ações educativas voltadas à saúde  do trabalhador; executar outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Vigilância em saúde: Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e 
alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; fiscalizar 
ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar 
e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, 
secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e 
ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; 
promover atividades de capacitação, formação e educação. 

Programa Saúde da Família: 
 Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes PSF:  

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;   Identificar os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;  Elaborar, com a participação da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco 
a saúde;  Executar, de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;  Valorizar a relação com o usuário e com a 
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família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;  Realizar visitas domiciliares de acordo 
com o planejamento; Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;  Garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à população adscrita, 
respondendo à demanda de forma contínua e racionalista;  Coordenar, participar de e/ou organizar grupos 
de educação para a saúde;  Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados;  Fomentar a 
participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases 
legais;  Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais  de saúde e no 
conselho Municipal de Saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde.  

Atribuições específicas do enfermeiro:  Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;  Realizar 
consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme 
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão;  
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF;  Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso;  No nível de suas competência, 
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em 
diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio;  Realizar as atividades corretamente às 
áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - 
NOAS 2001;  Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  Organizar e coordenar a criação de grupos 
de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com 
vistas ao desempenho de sua funções. 

Facilitadores de Oficinas de Convívio 
São atribuições do cargo de facilitador de oficinas, organizar e desenvolver as oficinas 

esportivas, culturais, artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura 
local; organizar junto à equipe técnica eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; participar de 
atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do Serviço; participar de 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do Serviço, juntamente com a equipe de trabalho; 
entregar, mensalmente, planejamento e relatório das atividades para a Coordenação na data estipulada pela 
mesma;  
 

Fiscal de Serviços Públicos 
São atribuições do cargo de fiscal de serviços públicos, fiscalizar obras comerciais, 

industriais, residenciais e patrimoniais; efetuar diligências examinando documentos legais das empresas; 
examinar processos emitindo pareceres; realizar levantamentos internos preenchendo fichas e outros 
documentos; consultar arquivos e terminais de computador; atender o público em geral prestando 
informações; fiscalizar serviços de limpeza em vielas sanitárias e de pedestres, calçadas, terrenos e lotes 
urbanos; realizar cálculos de multas e correções; emitir autos de infração/intimação de acordo com as 
irregularidades encontradas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Fiscal Tributário 
São atribuições do cargo fiscal tributário, executar vistoria técnica e diligências fiscais 

em imóveis para cadastramento tributário, incluindo medição de áreas construídas com elaboração de croquis; 
preencher e controlar planilhas de informação cadastral a fim de preparar lançamento tributário; preparar e 
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instruir processos de natureza tributária; promover a manutenção do cadastro fiscal por meio informatizado; 
elaborar relatórios circunstanciados sobre aspecto tributário e natureza cadastral; notificar e/ou intimar, 
inclusive com lavratura de auto de infração e imposição de multa para cumprimento de obrigação tributária 
acessória; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
Fisioterapeuta 
São atribuições do cargo fisioterapeuta, atuar em projetos terapêuticos; avaliar, 

reavaliar e promover alta fisioterapeutica; elaborar diagnósticos, tratamento e prognósticos fisioterápico; 
desempenhar atividades de planejamento organização e gestão em serviço; emitir laudos, atestados e 
relatórios fisoterapeuticos, analisar e prescrever órteses/próteses; atuar em equipe multidisciplinar; participar 
do planejamento de atividades desenvolvidas por estagiários e voluntários; Desenvolver ações de Vigilância 
em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
Gestão Financeira e Orçamentária 
 São atribuições do cargo gestão financeira e orçamentária, gerenciar os recursos 

disponíveis, de forma a atender as competências da Gestão e outras compatíveis com sua área de atuação, 
observando o cumprimento da legislação específica; elaborar, com a participação dos servidores da Gerência, 
o Plano Operativo Anual, monitorando o cumprimento das metas estabelecidas, propondo ajustes e avaliando 
resultados por meio de indicadores de desempenho; Acompanhar e gerir todo orçamento e financeiro 
necessárias ao desenvolvimento e cumprimento das metas para desenvolver do serviço. 

 
 Instrutor de Cursos Livres 
São atribuições do cargo instrutor de cursos livres, ministrar aulas teóricas e ensinar 

práticas profissionais, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e meio ambiente; 
esclarecer dúvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de aulas 
e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Maqueiro 
São atribuições do cargo maqueiro, transporte de pacientes em dependências interna e 

externas das unidades de saúde, bem como auxiliá-los na sua colocação e retiradas de veículos que os 
transportam. 

Mecânico 
São atribuições do cargo mecânico, atuar na recuperação, conservação e manutenção 

de máquinas pesadas e veículos; verificar as condições de funcionamento; regular e reparar sistema de freios; 
desmontar e montar motores e caixa de transmissão; reparar transmissão automática e outros componentes;  
socorrer veículos e máquinas avariadas; zelar pela guarda e conservação  dos equipamentos e materiais 
utilizados; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
Monitor Educacional 
São atribuições do cargo monitor educacional, fiscalizar, identificar e controlar a 

entrada e saída de pessoas nos veículos de transporte escolar; controlar a movimentação de veículos. 
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Motorista de Ambulância 
São atribuições do cargo motorista de ambulância, dirigir veículo ambulância 

observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de pacientes; manter as velocidades 
permitidas observando as regras de trânsito. Dirigir-se ao local do chamado; manusear mapas no sentido de 
encontrar os locais chamados; reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via rádio; descrevendo 
de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar manobras técnicas que visem à 
manutenção básica da vida até a chegada da equipe de atendimento completa; auxiliar a equipe médica e de 
enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência; auxiliar as equipes nas imobilizações e 
transporte de vítimas; zelar pelos materiais e equipamentos existentes nas ambulâncias;  zelar pelo uso 
adequado e pela limpezas das viaturas, interna e externamente, considerando aspecto básicos de higiene e 
biossegurança; inspecionar o veículo diariamente vistoriando  pneus, nível de combustível, água,  óleo,  
mecanismos de embreagem e cilindros,  equipamentos  de segurança e  prazos de validades,   
documentação, quilometragem,  executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Motorista para Transporte Escolar 
Motorista Educacional - cujas principais atividades são conduzir com segurança os 

veículos pertencentes a Secretária Municipal de Educação e Cultura de acordo com as disposições contidas 
no Código Nacional de Trânsito e as normas de Transporte Escolar , ser educados e cordial com os alunos e 
demais usuários, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso , detectar, 
registrar e relatar ao superior hierárquico todos eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que 
ocorram com o veiculo durante o uso. Tendo o compromisso também de desempenhar suas funções com 
lealdade, conduta, ética, obediência, eficiência e demais deveres inerente do servidor publico visando o 
regular funcionamento do serviço publico e o interesse coletivo. 

 
Orientador Social 
São atribuições do cargo orientador social, responsável, em conjunto com os 

facilitadores de oficinas, pelo planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das demandas 
específicas dos usuários, articulando-as aos diferentes atores envolvidos no trabalho e às crianças e aos 
adolescentes do(s) Grupo(s). No caso de ofertas mistas, deve, ainda, manter reuniões regulares com os 
profissionais responsáveis pelas demais ofertas, bem como recolher informações de freqüência junto a esses 
profissionais. Cabe ao Orientador Social: mediar os processos grupais do Serviço, sob orientação do Técnico 
de Referência; participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o Serviço, juntamente com a 
equipe de trabalho responsável pela execução; atuar como referência para crianças/adolescentes e para os 
demais profissionais que desenvolvem atividades com o Grupo sob sua responsabilidade; registrar a 
frequência e as ações desenvolvidas; organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de 
convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do Serviço; desenvolver oficinas esportivas, 
culturais e de lazer, em caso de habilidade para tal; participar de atividades de capacitação da equipe de 
trabalho responsável pela execução do Serviço; identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução 
nas atividades desenvolvidas; informar ao técnico da equipe de referência a identificação de contextos 
familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de 
atitudes etc.); coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; realizar busca ativa 
dos usuários do Serviço juntamente com os facilitadores; manter arquivo físico da documentação do(s) 
Grupo(s), incluindo os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários.  
 

Professores 
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São atribuições do cargo professor, participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do projeto político pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; refletir, 
analisar e avaliar o rendimento do aluno; atuar de forma integrada e articulada com os profissionais da u.e. e 
comunidade; oferecer informações e orientações sobre os diferentes recursos existentes para a comunidade escolar; 
estabelecer contato com os apoios educacionais especializados quando necessário; promover educação e a relação 
ensino-aprendizagem de crianças de 0 a 6 anos; desenvolver de forma harmoniosa o aspecto afetivo-social, cognitivo 
e perceptivo-motor, a fim de fazer crescer na criança a capacidade de investigação, observação, experimentação e 
curiosidade, para a formação de cidadãos autônomos, capazes de responsabilidade e escolhas próprias; interagir 
com a família e a comunidade; ministrar aulas nos quatro primeiros anos e nos anos finais do ensino fundamental; 
preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; diagnosticar a realidade dos alunos, avaliando 
seu conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento e aplicando instrumentos de avaliação. 

 

Programador de Computador 
São atribuições do cargo programador de computador, verificar a integridade dos 

sistemas; realizar suporte aos usuários em software e aos usuários em hardware; executar manutenção 
preventiva de hardware; codificar, compilar e implantar programas e sistemas; promover o treinamento de 
usuários; instalar equipamentos e montagem de servidores; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Psicologia 
São atribuições do cargo psicologia, Educacional: diagnosticar e planejar programas 

no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnósticos e intervenção 
psicopedagógica em grupo ou individual. Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; 
proceder estudos, buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para os 
problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática psicopedagógica. Atuar na 
prevenção e tratamento de problemas de origem psico social e econômica que interferem na saúde, 
aprendizagem e trabalho. Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, educacional, da 
saúde e outros, analisando os recursos e as carências sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento 
comunitário e das potencialidades individuais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Clínico: Realizar atendimento psicológico ou psicossocial a crianças, adolescentes, 
adultos, grupos ou instituições; Realizar visitas a domicílios, instituições ou equipamentos sociais e participar 
de reuniões de equipe, com outros serviços; Analisar comportamentos, realizar entrevistas, orientar e 
acompanhar individualmente ou em grupos e efetuar encaminhamentos; Coordenar grupos, preparar 
reuniões, promover cursos, desenvolver projetos, organizar e elaborar materiais educativos, promover 
discussões de caso e realizar pesquisas; articular, junto às famílias atendidas, os recursos e serviços 
existentes na comunidade, dentro de uma perspectiva de trabalho em rede; atuar no gerenciamento, 
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas/projetos comunitários, numa perspectiva de 
trabalho interdisciplinar e intersetorial; Contribuir na formulação de políticas públicas através da participação 
em fóruns pertinentes e da prática cotidiana; acompanhar projetos de estagiários sob sua supervisão; 
participar em eventos, seminários, conferências e cursos para aperfeiçoamento e atualização na área social, 
materiais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

Organizacional: realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas 
de concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios 
e rotinas trabalhistas; elaborar projetos, planos e programas na área de gestão de pessoas;  coordenar o 
desenvolvimento de projetos, acompanhando sua operacionalização; emitir pareceres parciais e/ou 
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conclusivos sobre assuntos relacionados a área; elaborar relatórios e manuais de normas e procedimentos, 
material didático e  divulgação de projetos desenvolvidos; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Social: atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria 
história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a inclusão social, bem como desenvolver 
mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à participação popular, tomando-se como referência para 
compreensão e elaboração das metas o contexto psicossocial do usuário. Gerenciar, planejar, pesquisar, 
analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de 
ação comunitária. Articular junto à comunidade, às famílias, crianças e adolescentes e população em geral, a 
rede de serviços de proteção e atenção, participando de fóruns pertinentes. Coordenar grupos com a 
população atendida, operativos e sócio – terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o 
desenvolvimento individual e grupal dos mesmos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Servente 
São atribuições do cargo servente, efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, 

banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando móveis, lavando 
vidraças e instalações, arrumando armários e estantes; executar a higienização em salas, móveis, objetos e 
outros equipamentos; coletar e acondicionar o lixo; lavar, secar, passar e efetuar pequenos consertos em 
peças de roupas da unidade; preparar café, chá e sucos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
Técnico de Desenvolvimento Infantil 
São atribuições do cargo técnico desenvolvimento infantil, atuar nas Unidades de 

Educação Infantil da PMD, acolhendo, cuidando e educando crianças (0 a 6 anos), em conformidade 
com uma proposta educacional; promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e a criança; 
conhecer e acompanhar o desenvolvimento das crianças a forma como vivem, seus progressos e 
dificuldades; participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema 
público da Educação Básica, da elaboração de planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
de sua atuação, da elaboração do Plano Político-Pedagógico; participar das reuniões pedagógicas; 
subsidiar e orientar as crianças em suas atividades pedagógicas recreativas, alimentares, higiênicas, 
fisiológicas e de repouso; cuidando da higiene adequada, mantendo as crianças sempre limpas, secas 
e confortáveis; zelar e organizar todos os ambientes da unidade escolar de maneira adequada às 
crianças; zelar e cuidar adequadamente da criança, nos mementos de refeição, mamadeiras, manter-
se vigilante quando a criança estiver dormindo, zelando pelo bom sono da mesma; preparar e servir as 
refeições, mamadeiras e dietas especiais, conforme técnica adequada para cada gênero alimentício; 
ministrar remédio conforme receituário médico; zelar da integridade física da criança, observando seu 
estado, na chegada e saída da unidade escolar, comunicando se for o caso a autoridade competente 
suspeita de mau trato ou abuso; portar-se sempre com boa educação e controle emocional nos 
cuidados com as crianças; manter o material didático e pedagógico organizado, orientando a forma 
correta de serem utilizado por todos; manter a ordem, higiene e segurança dos utensílios, materiais e 
equipamentos do local de trabalho; auxiliar o Professor regente, quando for o caso, em todas as suas 
atividades, de forma a atender os educandos conforme as suas peculiaridades; 

Acompanhar e orientar as crianças quanto aos procedimentos de disciplina, 
atitudes corretas e cidadania; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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Técnico em Desporto 
São atribuições do cargo técnico em desporto, desenvolvem, com crianças, jovens e 

adultos, atividades físicas; ensinam técnicas desportivas;realizam treinamentos especializados com atletas de 
diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e 
supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas; elaboram 
informes técnicos e científicos na área de atividades físicas e do desporto. 

 
Técnico em Agrimensura 
São atribuições do cargo técnico em agrimensura, efetuar medições em terrenos; 

elaborar relatórios; verificar e analisar irregularidades em mapas topográficos; analisar projetos; supervisionar 
e orientar as equipes  auxiliares de campo; ampliar mapas cartográficos; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Técnico em Enfermagem 
São atribuições do cargo técnico em enfermagem, exercer atividades auxiliares de 

nível médio técnico, assistindo o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
em unidades de saúde; executar atividades de assistência de técnicos de enfermagem. Materiais; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

Em Vigilância em saúde: Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média 
e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; fiscalizar 
ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que  afetam a saúde; 
analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, 
departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar 
surtos, acidentes e ambientes de risco;  planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, 
epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação, materiais; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

Programa Saúde da Família: 
 Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes PSF:  Conhecer 

a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco 
mais comuns aos quais aquela população está exposta;  Elaborar, com a participação da comunidade, um 
plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;  Executar, 
de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância 
epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a 
criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; Realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento;  Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;  Garantir acesso à continuidade 
do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade 
ou que necessitem de internação hospitalar;  Prestar assistência integral à população adscrita, respondendo à 
demanda de forma contínua e racionalista;  Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para 
a saúde;  Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 
comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados;  Fomentar a participação popular, 
discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais;  Incentivar a 
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formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais  de saúde e no conselho Municipal de 
Saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. 

Técnico em Radiologia 
São atribuições do cargo técnico em radiologia, realizar as técnicas de diagnóstico por 

imagem; realizar todos os exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada 
serviço de saúde (ambulatório, UTI, leitos hospitalares e centro cirúrgico); zelar pela proteção radiológica dos 
pacientes e acompanhantes;dar suporte aos procedimentos de revelação,  avaliar a qualidade da radiografia 
para garantia do diagnóstico correto; encaminhar as radiografias, identificando os pacientes, para cada setor 
solicitante; realizar exames de tomografia computadorizada, Desenvolver ações de vigilância em saúde de 
baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador,  
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 
Vigia 
São atribuições do cargo vigia, fiscalizar, identificar e controlar a entrada e a saída de 

pessoas; controlar a movimentação de veículos e materiais, executar serviços de vigilância diurna e noturna 
das dependências dos órgão e das unidades;  exercer a proteção dos logradouros, praças e jardins da cidade; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE  INSCRIÇÃO 
 
 
Nos termos do Edital do Processo Seletivo nº 001/2014, solicito a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
NOME:  
CARGO PRETENDIDO:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  CEP:  
CIDADE/UF:  TELEFONE:  
CPF:  RG:  
CTPS / SÉRIE  DATA EXPEDIÇÃO:  
E-mail:  
 
OBSERVAÇÃO:  
Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não 
comprovem renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo, seja qual for o motivo alegado. Somente o 
preenchimento da solicitação de isenção não implica na efetivação da inscrição. 
 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA E/OU DOAD OR REGULAR DE SANGUE  
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo 
Seletivo, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e doador regular de Sangue que atendo ao 
estabelecido no Edital nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Diamantino Estado de Mato Grosso, em 
especial quanto às disposições do item 3 deste Edital. 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de 
inteira responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do Processo Seletivo, em caso de fraude, 
omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao 
cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas 
cabíveis contra a minha pessoa. 
 
Diamantino / MT, ____de______________de 2015. 
 
_____________________________________________                       
                             Assinatura Candidato                        

 
PROTOCOLO 

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Processo Seletivo 
(    ) Deferido 
(    ) Indeferido 

 


