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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
  

A Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, por meio da Presidente da Comissão 
Organizadora do Concurso Público, Senhora Cristiane Tiecker Reidel, nomeada pela Decreto nº 1.344/2014 de 
15 de Setembro de 2014, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público 
de Provas e de Provas e Títulos para o ingresso em seu quadro permanente de pessoal, para os cargos 
constantes do presente edital, nos termos do que preceituam o art. 37, II, da Constituição Federal, a Lei 
Orgânica do Município e demais Legislação Municipal de acordo com as disposições deste edital. 
 
1. ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO  
1.1. A realização do concurso fica sob a responsabilidade da ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 
PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA, obedecendo às normas deste Edital.  
2. Das inscrições 
2.1. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou via internet, em data, horário e local informados no 
quadro abaixo: 
 

 
 
2.1.1. Caso o candidato não possua acesso à internet ou em caso de pedido de isenção, o mesmo deverá fazer 
sua inscrição na Prefeitura Municipal de Querência localizada na Avenida Cuiabá n. 335, Quadra 01, Lote 09, 
Setor C, Querência – MT, ou em outro local indicado.  
2.2. Formas de Pagamento 
2.2.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário, preferencialmente, no 
Banco do Brasil S/A ou em qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, 
observando o horário de atendimento bancário, até a data limite estipulada no item 2.1.   
2.3. As inscrições pagas após a data de vencimento serão indeferidas. 
 
2.4. Da regularidade e aceitação das inscrições 
2.4.1. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições condicionais em desacordo com as normas 
constantes deste Edital. 

Inscrições pela internet 

Início: 22/12/2014 
Término: 21/01/2015 
Vencimento do boleto: 21/01/2015, no horário de funcionamento bancário. 
Endereço Eletrônico: www.acpi.com.br  

Inscrições para os 
candidatos que não 

dispuserem de internet 

Início: 22/12/2014, no período das 08:00h às 11:00h e 14:00 às 17:00h, de 
segunda a sexta-feira.  
Término: 21/01/2015, às 11h. 
Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 21/01/2015, no horário de 
funcionamento bancário. 
 
LOCAL:  Av. Cuiabá, Quadra 01 Lote 09 Setor C,  Querência  - MT.  

Inscrição isenta: 

• Doadores de Sangue,  

• Portadores de 
Necessidades Especiais 
e  

• Hipossuficiente 

Início: 22/12/2014  
Término: 09/01/2015 
Endereço Eletrônico: www.acpi.com.br  
 
LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: Avenida Cuiabá n. 335, Setor C, 
Querência - MT.  
No endereço supramencionado, será disponibilizado um ponto com equipamento 
e servidor para auxiliar os candidatos efetuarem suas inscrições e receber os 
demais documentos solicitados no edital.   

Os horários previstos neste edital seguem o horário local de QUERÊNCIA – MT. 
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2.4.2. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de cargo. 
2.4.3. Em hipótese alguma o valor pago referente à taxa de inscrição será devolvido aos candidatos.  
 
2.5. Da confirmação da inscrição 
2.5.1. No ato da inscrição o sistema emitirá ao candidato o seu Cartão de Identificação ou Comprovante de 
Inscrição, cuja apresentação será imprescindível para a realização da prova, devendo o candidato conferir os 
seguintes dados:  
2.5.1.1. Nome;  
2.5.1.2. Número do documento de identidade data de nascimento, sigla do órgão expedidor e Estado 
emitente;  
2.5.1.3. O cargo para o qual se inscreveu; 
2.5.2. Além dos dados acima, o candidato tomará conhecimento:  
2.5.2.1. Do seu número de inscrição;  
2.5.2.2. Do dia e hora da prova.  
2.5.3. Caso haja qualquer inexatidão nas informações contidas no Cartão de Identificação ou no Comprovante 
de Inscrição, o candidato deverá solicitar a necessária correção no site www.acpi.com.br por intermédio de sua 
senha de acesso. 
2.5.4. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento e sua inscrição não tenha sido confirmada, é de sua 
exclusividade e responsabilidade encaminhar e-mail para concurso@acpi.com.br para verificação, nos dias 28 
de janeiro a 02 de fevereiro de 2015. 
2.5.5. ACPI não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicações, erro ou atraso 
dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento do valor de inscrição, 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 
2.6. Do valor das taxas de inscrição  

 
 
 
 
 
 
 

2.7. Disposições gerais sobre as inscrições 
2.7.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do 
candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital. 
2.7.2. O candidato que prestar informações inverídicas, além da desclassificação, estará sujeito às penalidades 
previstas em lei. 
2.7.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da posse ou se constate qualquer 
falsificação nas informações prestadas no ato da inscrição será desclassificado, sendo convocado para posse o 
candidato imediatamente posterior, segundo a ordem de classificação. 
2.7.4. Na hipótese de um mesmo candidato inscrever-se em dois ou mais cargos, será validada a última 
inscrição, efetuada em data e hora mais recente, não cabendo restituição dos valores pagos pelas inscrições 
invalidadas. 
 
2.8. Das isenções da taxa de inscrição para Portadores de Necessidades especiais, hipossuficientes e doadores 
de sangue: 
2.8.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo para os candidatos que se 
declararem como isentos e comprovarem os requisitos abaixo: 
2.8.2. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de sangue, na 
forma das Leis Estaduais n°s 7.713/2002 e Decreto Federal n.º 6.593/2008. 
2.8.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos por estarem regularmente inscritos 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, deverão entregar o REQUERIMENTO DE 

a) Para os cargos de Nível Superior R$ 110,00 

b) Para os cargos de Nível Médio R$ 80,00 

c) Para os cargos de Nível Fundamental Completo  R$ 50,00 

d) Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto R$ 30,00 
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ISENÇÃO devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente, sob pena de indeferimento, o 
Número de Identificação Social – NIS do candidato, número esse atribuído pelo órgão gestor nacional do 
Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das informações 
prestadas pelo candidato no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos seguintes documentos 
comprobatórios: 
a) documento de identidade do requerente;  
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;  
c) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal no qual conste o número de 
identificação social – NIS do candidato.  
2.8.4. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por serem doadores regulares de 
sangue deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente com a cópia dos 
seguintes documentos comprobatórios: 
a) documento de identidade do requerente; 
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular expedido pelo Banco de Sangue, 
público ou privado, autorizado pelo Poder Público, em que faz a doação, constando no mínimo três doações 
anteriores à publicação deste edital. 
2.8.5. Os documentos apresentados serão analisados pela comissão organizadora (no ato da inscrição,) 
possibilitando dessa forma que o candidato que por ventura não consiga apresentar os documentos necessários 
para isenção, possa inscrever-se após o pagamento da taxa de inscrição. 
2.8.6. Os candidatos com direito à isenção, conforme previsto nos subitens anteriores, deverão observar a data 
limite para efetuarem a inscrição. 
2.8.6.1. Serão aceitas inscrições para os candidatos com direito à isenção no período de 22 de dezembro de 
2014 a 09 de janeiro de 2015, por meio de requerimento padrão, disponível no Anexo V, a ser protocolado no 
local estabelecido no subitem 2.1 deste edital, após a devida realização de sua inscrição no endereço eletrônico 
www.acpi.com.br. 
2.8.6.2. A inscrição de candidatos com isenção deve ser presencial, ficando vedado qualquer outro meio para a 
sua validação. 
 
3.  Vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais 
3.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais estão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas dos 
cargos previstos neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 
3.298/99, com a Lei Complementar Estadual n° 114/2002. 
3.2. Para os efeitos do item 2.8.1, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, considera-se pessoa portadora de 
necessidade especial todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar um cargo adequado e de 
progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência ou limitação física, mental ou 
sensorial reconhecida. 
3.3. Qualquer pessoa portadora de necessidade especial poderá inscrever-se no concurso público para ingresso 
nos cargos da Prefeitura Municipal de Querência- MT, conforme a previsão das vagas estabelecidas neste edital. 
3.4. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e deverá 
apresentar o laudo médico 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, nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, via protocolo, até o dia 09 de 
janeiro de 2015, ou por meio do correio com registro em sedex até o dia 09 de janeiro de 2015, na Prefeitura 
Municipal de Querência, Cuiabá, Quadra 01, Lote 09 Setor C, Centro, Querência – MT, ou seja, no local indicado 
para requerimento de isenção do pagamento de taxa. Qualquer documento protocolado ou com registro de 
sedex depois desta data será sumariamente invalidado para esta finalidade. 
3.4.1. No caso de candidato PNE que se inscrever fora do prazo de isenção, o mesmo terá até o dia 12 de 
janeiro de 2015 para protocolar os documentos comprobatórios. 
3.5. O candidato portador de necessidade especial deverá corresponder ao perfil traçado para o preenchimento 
do cargo. 
3.6. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem 
prestadas.   
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3.7. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá, resguardadas as características inerentes às 
provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a instituição selecionadora 
dispuser na oportunidade.  
3.8. Para que sejam considerados aprovados, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão 
obter, durante todo o concurso, a pontuação mínima estabelecida para todos os candidatos, sendo 
expressamente vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às condições para sua aprovação.  
3.9. Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de necessidades especiais 
somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 40 do 
Decreto Federal nº. 3.298/99. 
3.10. A ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA não se responsabilizará 
pela elaboração de prova específica para os portadores de necessidades especiais que não comunicarem a 
deficiência no ato da inscrição. 
3.11. Por ocasião da posse dos candidatos classificados, a Prefeitura Municipal de Querência - MT procederá à 
análise da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido. 
3.11.1. Caso o candidato seja declarado inapto pela junta médica municipal será convocado o candidato 
imediatamente subseqüente.  
 
3.12. Dos cargos e vagas oferecidos e suas especificações  
3.12.1. Os cargos e vagas estão distribuídos conforme Anexo I do presente edital.  
3.12.2. Os candidatos a qualquer cargo obrigam-se a prestar os serviços inerentes ao mesmo em todo o 
território do município, ou seja, área rural ou urbana, de acordo com as necessidades da Administração 
Municipal, não podendo optar por prestar os serviços na cidade (área urbana) ou no interior (área rural), 
devendo respeitar o lotacionograma e a ordem de classificação, sendo que a recusa em prestar os serviços, na 
vaga de direito, importa desistência tácita da vaga. 
3.12.3. A descrição das atribuições para cada cargo está constando no Anexo IV. 
 
4. Da prova 
4.1. Data e local de realização da prova objetiva: 
4.1.1. A prova objetiva será realizada no dia 22 de fevereiro de 2015 a partir de 08h00, em local a ser indicado 
em edital complementar, observado o disposto no subitem 4.2.1; 
4.1.2. Data e local da realização da prova prática: 
4.1.2.1. A prova prática será realizada em data e local a serem definidos em edital complementar.  
4.1.2.2. Somente os aprovados na prova objetiva irão realizar a prova prática. 
 
4.2. Das características da prova objetiva:  
4.2.1. A prova objetiva terá duração máxima de 03 (três) horas, contadas a partir do momento em que todas as 
informações forem prestadas aos candidatos. 
4.2.2. A constituição da prova objetiva será a seguinte:  

 
ENSINO SUPERIOR 

 

Cargo Disciplina 
Número 

de 
Questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
de 

Questões 

Pontuação 
Máxima 

Assistente Social 
Agrônomo 
Arquiteto 
Enfermeiro  
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Engenheiro Sanitarista 
Farmacêutico Bioquímico 

Língua Portuguesa 
 

10 

1,00 
40 40,00 

Conhecimentos 
Gerais 

10 

Estatuto dos 
Servidores Públicos 

Municipais 
10 

Conhecimentos 10 
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Cargos Disciplina 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
de 

Questões 

Pontuação 
máxima 

Assistente Administrativo 
Assessor Jurídico 
 

Língua Portuguesa  10 

1,00 40 40,00 

Direito 
Administrativo 

10 

Direito Tributário  10 

Conhecimentos 
Específicos 

10 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Cargos Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Total 
de 

Questões 

Pontuação 
Máxima 

Agente Administrativo  
Agente Administrativo de 
Saúde 
Atendente de Farmácia 
Atendente de Recepção de 
Saúde 
Auxiliar Administrativo de 
Saúde 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Fiscal de Inspeção Sanitária 
Fiscal de Obras e Posturas 
Fiscal de Tributos 
Motorista Escolar (Cat. D) 
Operador do Sistema de 
Água e Esgoto 
Recepcionista 
Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 
Educacional 
Técnico Administrativo da 
Saúde 
Técnico Agrícola 
Técnico em Enfermagem 

Língua Portuguesa 10 

 

  1,00 

 
40 

 
40,00 

Matemática 
 

10 

Conhecimentos 
Gerais 

 
10 

 
Conhecimentos 

Específicos 
10 

 

Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo  
Médico Clínico Geral 
Médico Veterinário 
Odontólogo 
Professor de Pedagogia 
Psicólogo 
Químico 
Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos 

Específicos 
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Técnico em Radiologia 
Técnico em Saúde Bucal 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 

 
 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

       

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 

Cargos Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Total 
de 

Questões 

Pontuação 
Máxima 

Agente de Limpeza Escolar 
Agente de Limpeza Urbana 
Agente de Manutenção 
Agente de Serviços Diversos de 
Saúde 
Agente de Serviços Gerais I 
Auxiliar de Eletricista 
Auxiliar de Pedreiro 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Chapeador/Lanterneiro 
Costureira 
Frentista 
Lavador 
Mecânico de Máquinas Pesadas 
Mecânico de Veículos Leves 
Motorista Cat. D 
Motorista Cat. E 
Motorista Cat. D / Lubrificador 
Operador de Escavadeira 
Hidráulica 
Operador de Máquinas 
Operador de Moto Niveladora 
Operador de Moto Niveladora 
de Base 
Pedreiro 
Pintor 

Língua 
Portuguesa 

05 

 
1,00 20 20,00 

Matemática 05 

Conhecimento
s Gerais 

05 

Conhecimento
s Específicos 

05 

Cargos Disciplina 
Número 

de 
Questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Total 
de 

Questões 

Pontuação 
Máxima 

 Agente de Manutenção do 
Sistema de Água e Esgoto 
Agente de Manutenção Escolar 
Agente de Nutrição Escolar 
Eletricista 
Leiturista 
Motorista de Ambulância (Cat. 
D) 

Língua Portuguesa 05 

1,00 
20 20,00 

Matemática 05 

Conhecimentos 
Gerais 

05 

Conhecimentos 
Específicos 

05 
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Soldador 
Tratorista 
Vigia 
Vigia da Saúde 
Zelador 

       
4.2.3. Todas as provas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos contidos no Anexo II deste 
edital.  
 
4.3. Da realização das provas 
4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência de, no mínimo, 60 
(sessenta) minutos do horário especificado, trazendo caneta esferográfica de material transparente, de tinta 
azul ou preta, Cartão de Identificação/Comprovante de Inscrição e documento de identidade original.  
4.3.1.1 Os portões serão fechados pontualmente as 08:00 horas não sendo permitido em hipótese alguma o 
ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário do fechamento dos portões, mesmo que 
as provas ainda não tenham sido iniciadas. 
4.3.2. Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros objetos além daqueles exigidos no 
item anterior, especificado neste edital.  
4.3.2.1. O fiscal de sala e a coordenação do concurso não se responsabilizarão por danos ou desaparecimento 
de objetos, bolsas, celulares e outros objetos que forem deixados na sala pelos candidatos.  
4.3.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade original 
ou outro documento original, com foto, de igual valor legal, ou seja: carteira expedida por Órgão ou Conselho de 
Classe que tenha força de documento de identificação; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de 
Reservista ou Carteira de Motorista nos moldes atuais.  
4.3.3.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do 
candidato, sendo expressamente proibida a identificação de candidatos com documentos em fotocópia ou 
equivalentes.  
4.3.4. Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título de 
eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 4.3.3.  
4.3.5. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas de candidatos que comparecerem sem 
documentos citados no item 4.3.3, mesmo que tenham solicitado a alguém que traga a documentação até o 
local de prova. Vencido o horário permitido o candidato deverá retirar-se do espaço físico da local de aplicação 
de prova (escolas ou entidades estabelecidas).  
4.3.6. Será sumariamente eliminado do concurso o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução das 
provas, perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou 
descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas 
sem o acompanhamento do fiscal antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante as provas, em 
qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, 
telefone celular, livros, códigos, manuais, bonés e outros tipos de chapelaria, óculos escuro, impressos ou 
anotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das mesmas, constatado por 
meio de perícia.  
4.3.6.1. Somente será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas para ir ao banheiro e para beber 
água, acompanhado de um fiscal.  
4.3.7. Não serão considerados aptos a fazerem as provas os candidatos que estiverem impossibilitados de 
comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas.  
4.3.8. Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas de candidatos que se apresentarem 
após a hora determinada para o início das provas.  
4.3.8.1. O candidato, após ter concluído as provas, deverá retirar-se definitivamente do local de aplicação das 
mesmas.  
4.3.9. Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes do Cartão 
Resposta preenchido com caneta esferográfica preta ou azul não porosa.  
4.3.10. No preenchimento do Cartão Resposta é necessário que o campo correspondente à alternativa correta 
seja totalmente pintado sob pena de anulação da questão não preenchida corretamente.  
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4.3.11. As questões respondidas incorretamente não anularão as questões respondidas corretamente.  
4.3.12. As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que legíveis, 
serão consideradas nulas.  
4.3.13. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas por erro material, quando da sua elaboração, 
serão atribuídos a todos os candidatos que prestarem a prova para aquele cargo.  
4.3.14. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, eliminando-se o candidato faltoso.  
4.3.15. O candidato ao terminar as provas deverá entregar ao fiscal o seu caderno de provas e o seu Cartão 
Resposta.  
4.3.16. O candidato que permanecer na sala pelo tempo mínimo de 02 (duas) horas poderá levar consigo o 
caderno de provas.  
4.3.17. O candidato que sair antes do horário acima mencionado terá oportunidade de retirar o caderno de 
provas no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova, na Prefeitura Municipal de 
Querência – MT, das 08h às 11h; após este prazo os cadernos que não forem retirados serão incinerados. 
4.3.18. O candidato deverá permanecer no mínimo por uma hora em sala após o início das provas sob pena de 
eliminação, exceto para ir ao banheiro, tomar água ou amamentar. 
4.3.19. Os 03 (três) últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados somente 
quando todos tiverem concluído a prova, assinando ao sair o relatório dos fiscais de sala sob pena de 
eliminação. 
4.3.20. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em 
local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários. 
4.3.21. Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A 
falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 
 
4.4. Do conteúdo programático da prova objetiva  
4.4.1. Os programas da prova objetiva deste concurso, nos quais constam as matérias a serem cobradas na 
prova, farão parte como Anexo II ao presente Edital. 
 
5. Da classificação 
5.1. Dos critérios de classificação  
5.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela nota obtida, divulgando-se o seu resultado final em 
ordem decrescente. 
5.1.1.1. No caso de haver prova prática ou de aptidão física a classificação se dará pela soma dos pontos desta 
prova com a nota final da prova teórica. 
5.1.1.2. O ponto do título, se houver, será somado à média final. 
5.1.2. O candidato classificado, excedente à vaga atualmente existente, será mantido em cadastro reserva 
durante o prazo de validade do concurso público e poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas 
futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento da nomeação em Imprensa Oficial (Jornal Oficial 
dos Municípios – www.diariomunicipal.com.br), no jornal de circulação local e no site www. 
querencia.mt.gov.br ocorrido durante o prazo de validade do concurso público. 
 
5.2. Da desclassificação  
5.2.1. Será considerado desclassificado do concurso público o candidato que:  
a) Obtiver percentual menor que 50% (cinquenta por cento) das provas objetivas; 
b) Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na prova prática e prova de aptidão física; na 

média final. 
c) Ausentar-se da prova; 
d) Descumprir as normas constantes deste Edital ou as exigências impostas pela Equipe de Coordenação do 

concurso; 
e) Utilizar-se de meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de documentos; 
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
g) Não apresentar a documentação exigida no ato da admissão, no prazo determinado no ato convocatório; 
h) Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição; 



 

                                                                                                   

10 

 

i) Aprovado/classificado, não comparecer nos locais, prazos, horários e condições especificados nos editais ou 
nos atos de convocação. 

 

5.3. Da Prova de Títulos 
5.3.1. Os cargos para os quais se admitirá prova de títulos para os cargos de Nível Superior, se dará da seguinte 
forma: 
 

ORDEM TÍTULOS CONDIÇÃO PONTO 

1 Especialização 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Especialização com carga 
horária igual ou superior a 360 horas/aulas. 

0,25 
 

2 Mestrado 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Mestrado. 

0,50 
 

3 Doutorado 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Doutorado. 

0,75 
 

 
5.3.2. Na análise da Titulação Acadêmica, se for apresentado mais de um título em nível igual ou diferente será 
computado apenas o título de maior pontuação. 
5.3.3. Somente será considerado o título obtido na área correspondente ao cargo pretendido. 
5.3.4. Não será aceito atestado de conclusão que não estiver acompanhado do histórico escolar. 
5.3.5. A Titulação Acadêmica será comprovada mediante a apresentação do respectivo comprovante em 
fotocópia legível e autenticada em cartório. 
5.3.6. O ponto obtido na prova de títulos será somado à nota das provas objetivas para efeito de classificação 
final. 
5.3.7. Será aceito diploma, certificado de especialização, mestrado ou doutorado devidamente registrado, nos 
termos da legislação vigente. 
5.3.8. Somente será computado o ponto da prova de títulos para os candidatos que alcançarem a média mínima 
de 20 (vinte). 
5.3.9. Para a entrega dos diplomas/certificados previsto no item 5.3.7 deverá utilizar, para tanto, o Formulário 
para Apresentação de Títulos constante no Sistema Eletrônico de Interposição de Protocolo de Títulos, no 
endereço eletrônico www.acpi.cpm.br  e seguir as instruções ali contidas. 
5.3.9.1. Os títulos deverão ser protocolizados em formulário próprio no endereço eletrônico previsto no item 
5.3.9 no período de 22 de dezembro de 2014 a 21 de janeiro de 2015, devidamente autenticado em cartório. 
Não será aceito prova e título via fax, correio eletrônico ou fora do prazo preestabelecido. 
 

5.4. Dos critérios de desempate na classificação  
5.4.1. Havendo empate na contagem de pontos obtidos, serão obedecidos os critérios de desempate, para 
todos os cargos, pela ordem a seguir:  
a) Candidato com  idade  igual  ou  superior  a  60  (sessenta)  anos completos até o último dia de inscrição,  nos  
termos da Lei n° 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao candidato de 
idade mais elevada; 
b) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos para todos os cargos; 
c) Que obtiver maior pontuação da prova de títulos (se houver); 
d) Que obtiver maior número de acertos na prova prática / digitação/ aptidão física / volante(se houver); 
e) Que tiver maior idade.  
 

6. Do resultado final  
6.1. O resultado final do concurso público será homologado pelo Prefeito Municipal de Querência, por meio de 
decreto, observado o prazo legal, e será publicado no jornal de circulação regular no Município, no Diário Oficial 
da AMM e no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.  
6.1.1. As publicações relativas à convocação dos aprovados serão tornadas públicas por meio da Imprensa 
Oficial conforme o item 6.1, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Querência a publicação e do 
candidato o acompanhamento de tais publicações.  
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7. Da convocação, da nomeação e da posse 
7.1. Os candidatos aprovados serão convocados para nomeação, atendendo às necessidades da Administração, 
seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o limite de vagas estabelecido neste edital ou aquelas 
vagas criadas por lei complementar durante a validade do concurso. 
7.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro 
durante o prazo de validade do concurso público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de 
vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações na Imprensa Oficial do 
Município, ocorridas durante o prazo de validade do concurso público. 
7.3. Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado na Imprensa Oficial do Município e, 
facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local pré-estabelecidos para tomarem 
posse e receberem a designação do respectivo local de trabalho. 
7.4. Para tomar posse, o candidato deverá apresentar documentação fotocópia autenticado em cartório, que 
comprove o que segue abaixo: 
7.4.1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
7.4.2. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
7.4.3. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I da CF/88); 
7.4.4. Titulo de eleitor; 
7.4.5. Certidão de quitação eleitoral (Cartório Eleitoral) ou pela Internet 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 
7.4.6 Certidão de nascimento ou casamento com as respectivas averbações se for o caso; 
7.4.7. Certificado de reservista, de dispensa de incorporação, ou outro documento de quitação com o serviço 
militar (para o sexo masculino); 
7.4.8. Comprovante de endereço atualizado; 
7.4.9. Carteira de Trabalho; 
7.4.10. Carteira Nacional de Habilitação - CNH (exigido nos cargos de motorista); 
7.4.11 Declarações de Bens (se não houver, emitir certidão de que não possui bens); 
7.4.12. Certidão de nascimento dos filhos (se for menor de 07 anos, trazer copia do cartão de vacina e se for de 
08 a 14 anos trazer comprovante de frequência escolar junto com a certidão de nascimento); 
7.4.13. Comprovante de escolaridade/pré-requisitos de acordo com o estabelecido no Edital; 
7.4.14. Certificado de conclusão e histórico do respectivo curso técnico ou superior, correspondente ao cargo 
(Diploma ou Certificado juntamente com o Histórico); 
7.4.15. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se 
comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade; 
7.4.16. Certidão Negativa junto a Receita Fazendária Municipal (setor de Tributação da Prefeitura de Querência - 
MT); 
7.4.17. Declaração junto ao INSS - Extrato Previdenciário (qualquer agencia do INSS); 
7.4.18. Certidão Negativa Civil e Criminal Estadual da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à 
existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado); 
7.4.19. Declaração negativa de acúmulo de cargo público em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 37, da 
Constituição Federal; 
7.4.20. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; 
7.4.21. Exames Laboratoriais (hemograma completo, Ácido Úrico, Glicose, Raio- x Tórax, Eletro Cardiograma, 
colesterol completo, VDRL, VHS, ultrassom pélvica (sexo feminino), parasitológico, glicemia, teste ergométrico), 
Avaliação Psicológica (Laudo com métodos utilizados na avaliação). 
7.4.22. Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) será expedido de acordo com exigências da 
Administração Municipal mediante todos os exames do item 7.4.21, a serem entregues no Departamento de 
Recursos Humanos, o qual encaminhará ao perito indicado pela prefeitura conforme o caso;  
7.4.23. 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 
7.5. Os exames médicos admissionais solicitados nos Itens 7.4.22 serão de inteira responsabilidade do 
candidato. Em hipótese alguma a Prefeitura Municipal de Querência se responsabilizará pela execução e 
pagamento dos mesmos. 
 

8. Do regime jurídico e do regime previdenciário  
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8.1. A admissão será feita exclusivamente no Regime Estatutário e no Regime Geral de Previdência Social. 
 

9. Das disposições gerais  
9.1. Este concurso público é válido pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir de sua homologação, prazo 
este prorrogável uma vez por igual período, por expressa determinação do Senhor Prefeito Municipal de 
Querência.  
9.2. A inscrição neste concurso público, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento e a 
aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes deste Edital. 
9.3. Caso haja desistências ou eliminações de candidatos convocados para a posse, a Administração promoverá 
tantas convocações e nomeações quantas julgar necessário durante o período de validade do concurso, dentre 
os candidatos aprovados/classificados, observando sempre o número de vagas existentes. 
9.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do concurso público, o candidato que não comparecer 
nas datas estabelecidas pela Administração para a posse, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.  
9.5. O candidato que à época da posse não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis para o 
exercício legal do cargo para o qual foi aprovado/classificado, será considerado eliminado sumariamente, não 
podendo ser aproveitado para outro cargo. 
9.6. A Prefeitura Municipal de Querência poderá convocar os candidatos aprovados/classificados para o 
preenchimento de vagas surgidas no decorrer do prazo de validade deste concurso público, observando-se o 
cargo e a ordem de aprovação/classificação. 
9.7. A Prefeitura Municipal de Querência, bem como a Empresa ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 
PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA divulgará, sempre que necessário, as normas complementares ao 
presente Edital e avisos oficiais.  
9.8. A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático e imediato ao cargo para o 
qual se habilitou, estando a sua convocação condicionada à necessidade da Administração.  
9.9. As regras fixadas neste Edital poderão sofrer alterações enquanto não consumado o evento previsto no 
item alterado. 
9.10.1. Todas as alterações deste Edital serão divulgadas na forma da lei e no site já mencionado. 
9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Querência - MT por intermédio da 
Comissão Organizadora do Concurso Público em conjunto com a ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 
PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA. 
 

10. Das disposições finais 
10.1. Do Cronograma de Execução do Concurso Público nº 001/2014 
10.1.1. Período das inscrições: 22 de dezembro de 2014 a 21 de janeiro de 2015. 
10.1.2. Divulgação dos locais de realização das provas com a listagem dos nomes dos candidatos: no site 
www.acpi.com.br  
10.1.3. Demais prazos de execução conforme cronograma de execução do evento a seguir: 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

DATAS PREVISTAS                                                                             EVENTOS 

15/12/2014 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

17/12/2014 PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

22/12/2014 á 
21/01/2015 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENVIO DE PROVA DE TÍTULOS (FORMULÁRIO DISPONÍVEL NO SITE)  

22/12/2014 á 
09/01/2015 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

13/01/2015 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ISENTA DE PAGAMENTO DE TAXA 

14/01/2015 á 
16/01/2015 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

21/01/2015 VENCIMENTO DO BOLETO (HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO BANCÁRIO) 

28/01/2015 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PAGAS (LISTAGEM COM CONFIRMAÇÃO E SEM CONFIRMAÇÃO DE 
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10.2. Dos Recursos 
10.2.1. Dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Querência, caberá recurso na forma da lei, interposto 
perante a Empresa ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA., desde que 
apresentado nos prazos constantes no Cronograma acima. 
10.2.2. Admitir-se-á um único recurso por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao 
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado. Não serão aceitos/analisados recursos sem 
argumentação plausível. 
10.2.3. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, o ponto a ela correspondente será atribuído a 
todos os candidatos, independentemente da formulação ou não de recurso. 
10.2.4. Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos 
recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso da 
modificação decorrente das impugnações. 
10.2.5. Para recorrer contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra a classificação geral, o candidato 
deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico www.acpi.com.br  e 
seguir as instruções ali contidas.  
10.2.6. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, fora do prazo. 
10.2.7. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que será 
divulgado no site já epigrafado. 
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & 
INFORMÁTICA LTDA., juntamente com a Comissão Organizadora do Concurso Público. 
 
 

Querência – MT, 15 de dezembro de 2014.  
 
 

Cristiane Tiecker Reidel 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público N.º 001/2014

PAGAMENTO) 

29/01 á 
02/02/2015 

PRAZO FINAL PARA REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO 

04/02/2015 HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES 

06/02/2015 DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA 

22/02/2015 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

23/02/2015 DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR  

24/02 á 
25/02/2015 

PERÍODO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

06/03/2015 
• DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

• DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL PÓS-RECURSOS 

10/03/2015 DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS PROVAS OBJETIVAS  

11/03 á 
12/03/2015 

PERÍODO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL  

18/03/2015 DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL 

18/03/2015 DIVULGAÇÃO DA DATA E DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E APTIDÃO FÍSICA 

22/03/2015 APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E APTIDÃO FÍSICA 

27/03/2015 DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E APTIDÃO FÍSICA 

30/03 á 
31/03/2015 

PERÍODO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E APTIDÃO FÍSICA 

02/04/2015 
DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E APTIDÃO 

FÍSICA 

06/04/2015 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO EXECUTIVO 

10/04/2015 
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 AO 

EXECUTIVO 
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ANEXO I – DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 

NIVEL SUPERIOR 
 

Nº CARGOS Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

     Semanal Normal PNE CR Total  

01 

 
Assistente Social 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
2.588,19 30h 02 - - 02 Sede 

02 

 
Assistente Administrativo Ensino Superior Completo 

em Administração, Ciências 
Contábeis, Direito ou 

Economia 

Prova Objetiva  
+ 

Prova de Titulo 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

2.500,00 40h 03 - - 03 Sede 

03 Assessor Jurídico 

Ensino Superior Completo  
+ 

 Registro no Respectivo na 
OAB 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

4.675,44 40h 01 - 

 
- 

01 Sede 

04 Agrônomo 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Títulos 
3.847,80 40h - - 01 01 Sede 
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05 

 
Arquiteto 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
6.523,24 40h 01 - 

 
 
- 01 Sede 

06 

 
Enfermeiro  

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
+ 

Prova Prática 

3.719,54 40h 04 - 

 
 
- 04 Sede 

07 

 
Enfermeiro  

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
+ 

Prova Prática 

3.719,54 40h 01 - 

 
 
- 01 

Distrito 
Coutinho União 

08 

 
Engenheiro Ambiental 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
3.847,80 40h - - 

 
 

01 01 Sede 

09 

 
 

Engenheiro Civil 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
6.906,96 40h 01 - 

 
 
- 01 Sede 

10 

 
 

Engenheiro Sanitarista 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
3.847,80 40h - - 

 
 

01 01 Sede 
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11 Farmacêutico Bioquímico 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.725,46 20h 01 - 

 
 
- 01 Sede 

12 Fisioterapeuta 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo  
1.725,46 20h 02 - 

 
 
 
- 02 Sede 

13 Fonoaudiólogo  

 
Ensino Superior Completo 
em Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
+ 

 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.725,46 20h 01 - 

 
 
 
- 01 Sede 

14 Médico Clínico Geral 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
17.000,00 40h 04 - 

 
 
- 04 Sede 

15 Médico Veterinário 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
3.847,80 40h 01 - 

 
 
- 01 Sede 
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16 Odontólogo 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
3.976,06 40h 03 - 

 
 
- 03 Sede 

17 Odontólogo 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
3.976,06 40h 01 - 

 
 
- 01 

Distrito 
Coutinho União 

18 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 07 01 

 
 
- 08 Sede 

19 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 03 - 

 
 
- 03 

P.A. Pingo 
D’Água 

20 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 01 - 

 
 
- 01 P.A. Brasil Novo 

21 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 02 - 

 
 
- 02 

Fazenda 
Liberdade 
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22 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 03 - 

 
 
- 03 

Fazenda 
Rocandor 

23 Professor de Pedagogia 
Ensino Superior Completo 

na Área 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo 
1.762,88 30h 02 - 

 
 
- 02 

Fazenda 
Tanguro 

24 Psicólogo 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo  
2.588,19 30h 02 - 

 
 
- 02 Sede 

25 Químico 

Ensino Superior Completo 
na Área 

+ 
 Registro no Respectivo 
Conselho Profissional. 

Prova Objetiva 
+ 

Prova de Titulo  
3.847,80 40h 01 - 

 
 
- 01 Sede 

26 
Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos 

Ensino Superior Completo 
na Área 

 

Prova Objetiva  
+ 

Prova de Titulo 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

2.500,00 40h 01 - 

 
 
- 

01 Sede 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nº CARGOS Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

     Semanal Normal PNE CR Total  

01 Agente Administrativo  Ensino Médio Completo  

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.015,80 40h 03 - 

 
 
- 03 

 
Sede 

02 Agente Administrativo  Ensino Médio Completo  

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.015,80 40h 01 - 

 
 
- 01 

 
Distrito Coutinho 

União 

03 
Agente Administrativo de 

Saúde 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.015,80 
40h 01 - 

 
 
- 01 

 

Sede 

04 Atendente de Farmácia 

Ensino Médio Completo + 
Curso de Atendente de 

Farmácia  
 

Prova Objetiva 
 

974,05 
40h 02 - 

 
- 

02 
 

Sede 

05 
Atendente de Recepção de 

Saúde 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

904,47 
40h 06 - 

 
 
- 

06 
 

Sede 
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06 
Atendente de Recepção de 

Saúde 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

904,47 
40h 01 - 

 
 
- 

01 
Distrito Coutinho 

União 

 

07 
Auxiliar Administrativo de 

Saúde 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

834,90 
40h 01 - - 01 Sede 

08 Auxiliar de Saúde Bucal 

Ensino Médio Completo + 
Curso de Auxiliar de Saúde 

Bucal +CRO 
 

 
Prova Objetiva 

 

936,30 
40h 04 - - 04 Sede 

09 Fiscal de Inspeção Sanitária 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
40h 02 - - 02 Sede 

10 Fiscal de Obras e Posturas 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
40h 02 - - 02 Sede 

11 Fiscal de Tributos 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
40h 04 - - 04 

 

Sede 

12 Motorista Escolar (Cat. D) 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva  
+ 

Prova de Volante 

1.316,36 
40h 14 02 - 16 Sede 
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13 
Operador do Sistema de 

Água e Esgoto 
Ensino Médio Completo 

  

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática  
 

1.795,64 
40h 05 - - 05 Sede 

14 Recepcionista 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

904,48 
40h 01 - - 01 Sede 

15 Técnico Administrativo 
 

Ensino Médio Completo 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
40h 05 - - 05 Sede 

16 
Técnico Administrativo 

Educacional 

 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

966,36 
30h 06 01 - 07 Sede 

17 
Técnico Administrativo 

Educacional 

 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

966,36 
30h 01 - - 01 P.A. Brasil Novo 

18 
Técnico Administrativo 

Educacional 

 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

966,36 
30h 01 - - 01 P. A. Pingo D’ Água 
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19 
Técnico Administrativo da 

Saúde 

 
Ensino Médio Completo 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
40h 01 - - 01 Sede 

20 Técnico Agrícola 
 

Ensino Médio Completo 
 

Prova Objetiva 
 

1.333,90 
40h - - 01 01 Sede 

21 Técnico em Enfermagem 

 
Ensino Médio Completo + 

Curso de Técnico em 
Enfermagem + Registro no 

COREN 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática  
 

1.321,93 
40h 13 02 - 15 Sede 

22 Técnico em Enfermagem 

 
Ensino Médio Completo + 

Curso de Técnico em 
Enfermagem + Registro no 

COREN 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática  
 

1.321,93 
40h 01 - - 01 

Distrito Coutinho 
União 

23 Técnico em Enfermagem 

 
Ensino Médio Completo + 

Curso de Técnico em 
Enfermagem + Registro no 

COREN 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática  
 

1.321,93 
40h 01 - - 01 P.A. Brasil Novo 

24 Técnico em Enfermagem 

 
Ensino Médio Completo + 

Curso de Técnico em 
Enfermagem + Registro no 

COREN 
 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática  
 

1.321,93 
40h 01 - - 01 P.A. Pingo D’ Água 
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25 Técnico em Radiologia 

 
Ensino Médio Completo + 

Registro no CRTR 
 

Prova Objetiva 
 

1.923,90 
24h 01 - - 01 Sede 

26 Técnico em Saúde Bucal 

Ensino Médio Completo + 
Curso de Técnico em 

Saúde Bucal+ Registro no 
CRO 

 

Prova Objetiva 
 

1.603,25 
40h 01 - - 01 Sede 

27 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 

 
Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho 

 

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
Digitação 

 

1.731,51 
20h 01 - - 01 Sede 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nº CARGOS Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS 
Local de 
Trabalho 

     Semanal 
Norma

l 
PNE CR Total  

01 
Agente de Manutenção do Sistema 

de Água e Esgoto 

Fundamental 
Completo 

  

Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

1.090,21 40h 03 - 
 
- 03 Sede 

02 Agente de Manutenção Escolar 
Fundamental 

Completo 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

813,49 30h 04 - 
 
- 04 Sede 

03 Agente de Manutenção Escolar 
Fundamental 

Completo 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

813,49 30h 01 - 
 
- 01 P.A. Pingo D’ Água 
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04 Agente de Nutrição Escolar 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 813,49 30h 01 - 
 
- 01 Sede 

05 Agente de Nutrição Escolar 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 813,49 30h 01 - 
 
- 01 

Fazenda 
Liberdade 

06 Agente de Nutrição Escolar 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 813,49 30h 01 - 
 
- 01 

Fazenda 
Roncador 

07 Agente de Nutrição Escolar 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 813,49 30h 01 - 
 
- 01 Fazenda Tanguro 

08 Agente de Nutrição Escolar 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 813,49 30h 01 - 
 
- 01 P.A. Pingo D’ Água 

09 Eletricista 

Fundamental 
Completo + Curso 

básico de 40 horas de 
segurança em 
eletricidade, 

conforme NR10  

Prova Objetiva 
+ 

Prova Prática 
1.282,60 40h 01 - 

 
 
- 

01 Sede 

10 Leiturista 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

1.090,21 40h 02 - 
 
- 02 Sede  

11 Motorista de Ambulância (Cat. C) 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 
+ 

Prova de 
Volante 

1.268,50 40h 
02 - 

 
 
- 
 
 

02 Sede 
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12 Motorista de Ambulância (Cat. C) 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 
+ 

Prova de 
Volante 

1.268,50 40h 
01 - 

 
 
- 
 
 

01 
Distrito Coutinho 

União 

13 Motorista de Ambulância (Cat. C) 
Fundamental 

Completo 
  

Prova Objetiva 
+ 

Prova de 
Volante 

1.268,50 40h 
01 - 

 
 
- 
 
 

01 P.A. Pingo D’ Água 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 

Nº CARGOS Requisitos 
Tipo de 
Prova 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga 
Horária 

VAGAS Local de Trabalho 

     Semanal 
Norma

l 
PNE CR Total  

01 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 16 02 - 18 
Sede 

02 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 02 - - 02 
P.A. Brasil Novo 

03 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 03 - - 03 
P.A. Pingo D’ Água 

04 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 01 - - 01 
Fazenda Liberdade 
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05 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 01 - - 01 
Fazenda Roncador 

06 Agente de Limpeza Escolar 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

780,63 30h 01 - - 01 
Fazenda Tanguro 

07 Agente de Limpeza Urbana 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

904,48 40h 
13 02 - 15 

Sede 

08 Agente de Manutenção 
Fundamental 
Incompleto 

  

Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

1.015,80 40h 
02 - - 02 

Sede 

09 
Agente de Serviços Diversos de 

Saúde 

Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

904,47 40h 
05 - 

 
- 05 

Sede 

10 
Agente de Serviços Diversos de 

Saúde 

Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

904,47 40h 
01 - 

 
- 01 

P.A. Pingo D’ Água 

11 Agente de Serviços Gerais I 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

974,05 
40h 

13 02 - 15 
Sede 

12 Auxiliar de Eletricista 
Fundamental 
Incompleto 

  

Prova Objetiva 
 

1.154,34 40h 
01 - - 01 

Sede 

13 Auxiliar de Pedreiro 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

904,48 40h 
04 - 

 
- 04 

Sede 

14 Auxiliar de Serviços Gerais 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

904,47 
40h 

05 - - 05 
Sede 
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15 Chapeador/Lanterneiro 
Fundamental 
Incompleto 

  

Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

2.052,16 40h 
01 - - 01 

Sede 

16 Costureira 
Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva 
 

833,69 40h 
01 - 

 
- 01 

Sede 

17 Frentista 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

1.015,80 
40h 

01 - - 01 
Sede 

18 Lavador 
Fundamental 
Incompleto 

  

Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

1,015,80 40h 
01 - - 01 

Sede 

19 
Mecânico de Máquinas 

Pesadas 

Fundamental 
Incompleto 

 

Prova Objetiva  
+ Prova Prática 

 

1.795,64 40h 
02 - 

 
- 02 

Sede 

20 Mecânico de Veículos Leves 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.282,60 
40h 

02 - - 02 
Sede 

21 Motorista Cat. D 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 

+ Prova de Volante 

 

1.268,50 
40h 

09 01 - 10 
Sede 

22 Motorista Cat. E 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 

+ Prova de Volante 

 

1.450,00 
40h 

01 - - 01 
Sede 

23 Motorista Cat. D / Lubrificador 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 

+ Prova de Volante 

 

1.530,65 
40h 

01 - - 01 
Sede 
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24 
Operador de Escavadeira 

Hidráulica 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.669,80 
40h 

01 - - 01 
Sede 

25 Operador de Máquinas 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.252,35 
40h 

03 - - 03 
Sede 

26 Operador de Moto Niveladora 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.530,65 
40h 

02 - - 02 
Sede 

27 
Operador de Moto Niveladora 

de Base 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.808,95 
40h 

01 - - 01 
Sede 

28 Pedreiro 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.410,86 
40h 

05 - - 05 
Sede 

29 Pintor 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.154,34 
40h 

01 - - 01 
Sede 

30 Soldador 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.795,64 
40h 

01 - - 01 
Sede 

31 Tratorista 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Prova Prática 

 

1.015,80 
40h 

04 - - 04 
Sede 
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32 Vigia 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

884,99 
40h 

04 - - 04 
Sede 

33 Vigia da Saúde 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

974,08 
40h 

02 - - 02 
Sede 

34 Zelador 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Prova Objetiva 
+ Aptidão Física 

 

834,90 
40h 

01 - - 01 
Sede 
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          ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
   
O conteúdo programático das provas do Concurso Público nº 001/2014 da Prefeitura Municipal de Querência  – 
MT está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as disposições deste anexo. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo e 
consistirão em: 

1. Língua Portuguesa;  
2. Matemática; 
3. Conhecimentos Gerais; 
4. Conhecimentos Específicos. 
 

LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo 
 Ortografia (escrita correta das palavras), Divisão silábica, Pontuação, Acentuação Gráfica, Flexão do substantivo 
(gênero - masculino e feminino), Número - (singular e Plural) e Interpretação de Texto. 

 
MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, Números reais: adição, subtração, 
multiplicação, divisão. Problemas envolvendo situações da vida prática. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
História do Município de Querência: aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e outros; Poderes 
Legislativo e Executivo; Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do 
Município de Querência adquiridos através dos meios de comunicação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Agente de Limpeza Escolar, Agente de Limpeza Urbana,  
1.  Limpeza de pisos, tapetes, móveis, paredes, tetos, portas,  vidraças e persianas; caixa de gordura, vasos e pias; 3. 
Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; 4. Prevenção de acidentes; 
5. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; 6. Materiais utilizados na limpeza em geral; 7. Noções básicas de limpeza de prédios 
públicos; 8.  Higiene Pessoal: Bem-estar físico, mental e social e aparência pessoal; 9. EPIs e EPCs; 10. O que é e como 
deve ser a limpeza profissional; 11. Tipos de Limpeza; 12. Produtos, máquinas, equipamentos e acessórios de limpeza 
adequados. 13. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. 
 
Agente de Serviços Gerais I, Auxiliar de Serviços Gerais 
1.  Limpeza de pisos, tapetes, móveis, paredes, tetos, portas,  vidraças e persianas; caixa de gordura, vasos e pias; 3. 
Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; 4. Prevenção de acidentes; 
5. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; 6. Materiais utilizados na limpeza em geral; 7. Noções básicas de limpeza de prédios 
públicos; 8.  Higiene Pessoal: Bem-estar físico, mental e social e aparência pessoal; 9. EPIs e EPCs; 10. O que é e como 
deve ser a limpeza profissional; 11. Tipos de Limpeza; 12. Produtos, máquinas, equipamentos e acessórios de limpeza 
adequados. 13. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
 
Agente de Manutenção 
1.Noções básicas sobre o uso de ferramentas usadas na profissão. 2. Uso de Equipamentos de Produção Individual, 
EPIs. Procedimentos de Segurança. 3.Noções gerais de corrente elétrica; tensão; voltagem; Tipos de ligações; 
Unidades de medidas; Condutores; cabos; relês; reostatos; Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro, 
cobre, PVC e cerâmicas. 4.Noções básicas de pintura interna e externa. 6. Noções básicas de jardinagem: plantio, 
poda e conservação dos jardins. 5. Noções básicas de carpintaria e marcenaria. 6.Noções de higiene, saúde corporal 
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e cuidado pessoal no ambiente de trabalho; 7. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
 
Agente de Serviços Diversos de Saúde 
1.Noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. 2. Segurança no ambiente de 
trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho; 3. Utilização de equipamentos de proteção 
individual. 4. Noções básicas de prevenção de acidentes no trabalho. 5. Limpeza de pisos, móveis,paredes, tetos, 
portas,   vidraças; vasos e pias; 6. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e 
defensivo; 7. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; 7. Materiais utilizados na limpeza em geral; 8. Tipos de Limpeza; 9.  
Produtos, máquinas, equipamentos e acessórios de limpeza adequados.  
 
Auxiliar de Eletricista 
1.Conhecimento das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em eletricidade; 2. Conhecimento das 
normas de segurança; 3. Conhecimento do material empregado; 4. Qualidade do material; 5. Isolantes; 6. Cargas; 7. 
Fases; 8. Circuito; 9. Prática da função; 10. Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores; 11. 
Serviços de solda; 12. Refletores; 13. Antenas; 14. Ligações elétricas provisórias e definitivas; 15. Dispositivos de 
proteção em instalações elétricas: disjuntores, fusíveis, relês e para-raios; 16. Aterramento elétrico. 
 
Auxiliar de Pedreiro 
Uso e cuidados com as ferramentas, máquinas e equipamentos de seu uso no trabalho; 2. Execução de obras de 
alvenaria; 3. Assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos e cerâmicas; 4. Execução de reparos em paredes, tetos, 
telhados e rebocos; 5. Montagem de caixilhos de ferro, arame e solda para construir armação; 6. Aplicação de 
concreto; 7. Prevenção de acidentes no trabalho; 8. Regras de hierarquias no serviço público; 9. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 10. Zelo pelo 
patrimônio público.  
 

Chapeador/Lanterneiro 
1. Técnicas para execução de serviços de manutenção e reparos de chapeação e lixamento em geral e trabalhos de 
emassamento e pintura de veiculas. 2. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. 3. Noções de 
Primeiros Socorros. 4. Identificação e uso de ferramentas para lanternagem. 5. Manutenção e reparos. 6. Ética 
profissional. 
PROVA PRÁTICA: 
1. Identificação de possíveis riscos no ambiente e no trabalho a executar, demonstrando permanente atitude 
preventiva. 
2. Aplicação da limpeza do posto de trabalho ao final da tarefa. 
3. Seleção e uso correto de materiais, ferramentas e equipamentos. 
4. Técnica na reparação da lataria e da chaparia. 
5. Técnica de preparação e acabamento da lataria e da chaparia. 
 

Costureira 
1. Conhecimento sobre tipos de tecidos; 2.Conhecimento sobre técnicas de bordados; 3.Conhecimento sobre os 
avanços de tecnologia na área da costura; 4.Conhecimento sobre tipos de cortes de roupas; 5.Uso e cuidados com 
ferramentas, máquinas e equipamentos; 6.Identificação de peças,ferramentas e suas serventias; 7.Noções de 
controle de estoque; 8.Noções de emissão e atendimento de requisição de serviços. 9. Prevenção de acidentes no 
trabalho; 10. Atitudes no serviço. 
 

Frentista  
Abastecimento de veículos e máquinas; normas e procedimentos recomendados; troca de óleo; requisição de 
abastecimento de combustível; Conhecimentos da norma de segurança; Equipamentos de segurança e Prevenção de 
acidentes no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
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Lavador 
01 - Conhecimentos teóricos e práticos na limpeza de veículos automotores, lavando-os interna e externamente, a 
mão ou por meio de máquinas. 02 - Conhecimentos dos tipos de ferramentas, máquinas e equipamentos. 03 - 
Sistemas de lavagem e suspensão de veículos. 04 - Produtos químicos para limpeza e higiene. 05 - Conhecimentos de 
lubrificação de automóveis, caminhões, máquinas, etc. 06 - Finalidade da lubrificação, tipos de graxas e óleos 
lubrificantes. 07 - Locais de lubrificação de um veiculo. 08 - Conservação do ambiente de trabalho e equipamentos de 
lubrificação. 09 - Equipamentos de proteção individual. 10 - Noções de segurança e higiene dos trabalhos inerentes à 
especialidade. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
 
Mecânico de Máquinas Pesadas 
1. Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; 2. Conhecimentos gerais e específicos das técnicas 
de lubrificação de veículos automotores; manutenção de máquinas, abastecimento, lubrificação e emprego de 
graxas; 3. Sistema de freios: conserto, troca e recuperação; 4. Sistema de suspensão: conserto, troca e recuperação; 
5. Sistema elétrico: conserto, troca e recuperação; 6. Sistema de injeção eletrônica; 7. Sistema de ventilação, ar 
condicionado e portas elétricas; sistema de arrefecimento: conserto, troca e recuperação; 8. Identificação de peças e 
suas finalidades; 9. Atualização de tecnologia inerente à profissão de mecânico; 10. Procedimentos para atender 
socorros, utilização de guinchos; 11. Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes. 
 
PROVA PRÁTICA: 
1. Localizar falhas de partidas 
2. Localizar falhas de iluminação; 
3. Localizar falhas de indicadores de temperatura do motor e nível de combustíveis; 
4. Identificar peças e ferramentas. 
 
Mecânico de Veículos Leves 
1. Tipos de manutenção, plano de manutenção e lubrificação; 2. Conhecimentos em manutenção de automóveis, 
máquinas pesadas; 3.Noções de mecânica, elétrica, solda e noções hidráulicas; 4. Conhecimentos de desenhos 
mecânico desmontagem e montagem total ou parcial do motor e outras partes dos veículos para consertar ou 
substituir a peça defeituosa; 5.Noções Básica de segurança e higiene do trabalho inerentes à especialização. 
PROVA PRÁTICA: 
1. Localizar falhas de partidas 
2. Localizar falhas de iluminação; 
3. Localizar falhas de indicadores de temperatura do motor e nível de combustíveis; 
4. Identificar peças e ferramentas. 
 
Motorista Cat. D, Motorista Cat. E, Motorista Cat. D / Lubrificador 
1. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; 2. Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; regra de 
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; 
deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e 
contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de defeitos 
simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados necessários para conservar 
o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do 
sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de 
hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de 
acidentes e incêndio. 
PROVA PRÁTICA DE VOLANTE: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, o veículo 
do respectivo cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
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CATEGORIA “D ou E”, conforme cargo escolhido, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA 
HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA 
PRÁTICA. 
 
Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Máquinas, Operador de Moto Niveladora, Operador de Moto 
Niveladora de Base 
1. Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, de escarificador e 
caçamba móvel; 2. Escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e cascalho; 3. Nivelamento de terrenos, 
estradas e pistas de aeroportos; 4. Manutenção de máquinas; abastecimento; lubrificação e emprego de graxas; 5. 
Registros necessários sobre maquinários pesados; 6. Registro de horas de máquinas; quilometragem de veículos; 
número de viagens; distâncias de aplicação de materiais de empréstimo, jazido ou bota-fora; 7. Classificação quanto 
ao tipo de carga (ruim, média ou boa); 8. Orientação e instrução de manobras de máquina e veículos; 9. Defeitos 
simples do motor; 10. Procedimentos corretos para economizar combustível; 11. Cuidados necessários para 
conservar a máquina em boas condições mecânicas; sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 12. 
Noções gerais de regras de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; 
velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições do condutor; 13. Noção das infrações básicas 
para a apreensão de documento de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e infrações básicas 
para a cassação do documento de habilitação; 14. Principais crimes e contravenções no volante; 15. Conhecimento 
de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 16. Tipos de sinalização; placas de regulamentação; 
advertência e indicação; sinais luminosos; 17. Noções básicas de mecânica de veículo automotor e maquinários; 18. 
Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; 19. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes e 
incêndios. 
PROVA PRÁTICA: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de 
manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a máquina do 
respectivo cargo. ESTES CARGOS TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA “C”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA 
EXIGIDA OU CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO 
PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
 
Pedreiro 
Materiais da construção civil: cimento, areia, pedra, brita, madeira, aço, concreto, plásticos. Noções de recebimento, 
especificação e inspeção de materiais. Métodos construtivos. Impermeabilização: tipos e aplicações. Fundações: 
tipos e processos executivos. Materiais utilizados. Formas e escoramentos: tipos de forma, materiais utilizados e 
especificações construtivas. Instalações elétricas: tipos de instalações residenciais, materiais utilizados e processos 
executivos. Paredes, painéis e acabamentos: principais tipos de paredes e painéis, processos executivos da alvenaria 
de vedação e demais elementos da alvenaria: vergas, esquadrias, peitoris e ferragens. Acabamento: processos 
executivos (chapisco, emboço, reboco, gesso). 
PROVA PRÁTICA: Executar traço de argamassa para assentamento de alvenaria de tijolo de 08 furos utilizando para 
tal os seguintes materiais: areia lavada; cal hidratada ou sikal/similar e cimento; Tirar o nível entre dois pontos pré-
determinados utilizando a mangueira de nível; Calcular a metragem quadrada de uma peça com as seguintes 
dimensões: 5,00 x 4,50m; Verificar o prumo de uma determinada parede; Elaborar o seguinte traço de um concreto: 
traço 13:4, utilizando os seguintes materiais: cimento, areia e brita, tendo como medida uma lata de 18 litros. 
 
Pintor 
1- Conhecimento sobre equipamentos e materiais de pintura, 2- Tintas: tipos e uso, 3- Preparação, armazenamento, 
manuseio de tintas e vernizes em geral, 4- Uso correto de EPI's, 5-Conhecimento e execução das normas de 
segurança do trabalho e de higiene, 6- Preparação das superfícies para aplicação de pintura.  

PROVA PRÁTICA: Constará de identificação e reconhecimento de materiais, ferramentas e acessórios 
utilizados na atividade do Pintor, na execução de atividades práticas referentes ao cotidiano do Pintor, de 
acordo com as determinações do examinador. 
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Soldador 
1. Noções básicas soldagens 2. Sobre composição de aços carbono; 3. Soldagens com eletrodo revestido; 4. 
Soldagem em arco submerso; 5. Soldagem oxiacetilênica;  8. Eletrodos e suas aplicações; 7. Noções básicas de 
metrologia; 8. Noções de segurança no trabalho. 
PROVA PRÁTICA:  Executará soldas em todas as posições, em materiais ferrosos e não ferrosos, utilizando processos 
e seguindo procedimentos específicos para  cada situação;  a) Executar serviços de oxicorte usando acessórios e 
dispositivos; b)Executar serviços de tratamentos térmicos;  
 
Tratorista 
1. Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, de escarificador e 
caçamba móvel; 2. Escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e cascalho; 3. Nivelamento de terrenos, 
estradas e pistas de aeroportos; 4. Manutenção de máquinas; abastecimento; lubrificação e emprego de graxas; 5. 
Registros necessários sobre maquinários pesados; 6. Registro de horas de máquinas; quilometragem de veículos; 
número de viagens; distâncias de aplicação de materiais de empréstimo, jazido ou bota-fora; 7. Classificação 
quanto ao tipo de carga (ruim, média ou boa); 8. Orientação e instrução de manobras de máquina e veículos; 9. 
Defeitos simples do motor; 10. Procedimentos corretos para economizar combustível; 11. Cuidados necessários 
para conservar a máquina em boas condições mecânicas; sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 
12. Noções gerais de regras de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de 
preferência; velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições do condutor; 13. Noção das 
infrações básicas para a apreensão de documento de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e 
infrações básicas para a cassação do documento de habilitação; 14. Principais crimes e contravenções no volante; 
15. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 16. Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 17. Noções básicas de mecânica de veículo automotor e 
maquinários; 18. Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; 19. Segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes e incêndios. 
PROVA PRÁTICA: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de 
manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a máquina do 
respectivo cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA “C”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA 
EXIGIDA OU CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO 
PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
 
Vigia, Vigia da Saúde 
Noções de segurança no trabalho: EPIs - Equipamentos de Proteção Individual; Noções de higiene e limpeza; Regras 
de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética profissional, Noções acerca das funções 
inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Primeiros 
socorros; Atitudes diante de incêndios (uso de extintores); Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos 
municipais. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
 
Zelador 
Noções sobre normas de segurança no trabalho. Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos 
apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc.; Limpeza interna e externa de prédio e 
banheiros, bem como de móveis e utensílios. Varrição de superfícies diversas. Conservação e manutenção de 
equipamentos e materiais. Conhecimento básico da função. Formas de tratamento; atendimento ao público.  

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo e 
consistirão em: 
1. Língua Portuguesa;  
2. Matemática; 
3. Conhecimentos Gerais; 
4. Conhecimentos Específicos. 

 
LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo 

Interpretação de texto; Sinônimo e antônimo; Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Pontuação; fonética: 
letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro consonantal, dígrafo; Classe de 
palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral, verbo, advérbio, 
conjunção e interjeição; Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do 
Hífen.  
  

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 
Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: adição; 
subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas envolvendo 
as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; regra de três 
simples; Frações. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
História do Estado de Mato Grosso: Período Colonial; a bandeira de Pascoal Moreira Cabral; a descoberta de ouro; o 
abastecimento da região; a descoberta de novas minas; criação da capitania de Mato Grosso; Período Imperial: a 
transferência da capital para Cuiabá; a economia: erva mate, poaia, borracha, casas comerciais, usinas de açúcar e 
pecuária; Geografia do estado de Mato Grosso: Os municípios de Mato Grosso; Localização geográfica; Os 
componentes do meio físico e suas relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação. Município de Querência: 
aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e outros; poder legislativo e executivo; Atualidades: 
conhecimentos sobre os fatos atuais do Mundo, do País e do Estado de Mato Grosso e do Município de Querência 
adquiridos através dos meios de comunicação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Agente de Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 
1. Conexões de tubulações - montagem e desmontagem. 2 Conhecimentos de válvulas e registros - funcionamento, 
montagem e desmontagem. 3 Montagem e desmontagem de bombas centrífugas. 4 Alinhamento de conjuntos de 
moto bombas. 5 Instrumentos de medição. 6 Lubrificação. 7 Conhecimentos básicos de química e biologia: análise 
físico química e bacteriológica. 8 Manuseio de produtos químicos. 9 Conhecimentos básicos de elétrica e mecânica. 
10 Conhecimentos elétricos e equipamentos eletrônicos. 11 Conhecimentos de hidráulica. 

PROVA PRÁTICA: Constará de identificação e reconhecimento de materiais, ferramentas e acessórios 
utilizados na atividade do Agente de Manutenção do Sistema de Água e Esgoto, na execução de atividades 
práticas referentes ao cotidiano do Agente de Manutenção do Sistema de Água e Esgoto, de acordo com as 
determinações do examinador. 
 
Agente de Manutenção Escolar 
1.Noções básicas sobre o uso de ferramentas usadas na profissão. 2. Noções básicas de produtos a serem usados na 
profissão. 3. Uso de Equipamentos de Produção Individual, EPIs. Procedimentos de Segurança. 4. Noções gerais de 
corrente elétrica; tensão; voltagem; Tipos de ligações; Unidades de medidas; Condutores; cabos; relês; reostatos; 
Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro, cobre, PVC e cerâmicas. 5. Noções básicas de pintura 
interna e externa. 6. Noções básicas de jardinagem: plantio, poda e conservação dos jardins. 7. Noções básicas de 
carpintaria e marcenaria. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
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Agente de Nutrição Escolar 
1. A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. 2. Noções básicas 
sobre higiene e limpeza: Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins; Higiene e limpeza dos utensílios e 
dos equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos alimentos. Manuseio e segurança no uso dos 
utensílios e equipamentos; 4. Etapas do processo de produção de refeições: Recebimento, guarda e segurança dos 
alimentos; Noções básicas de culinária; Distribuição das refeições. 
 
Eletricista 
1. Instalações e manutenção predial de circuitos elétricos; 2. Instalação e manutenção de disjuntores 
termomagnéticos de baixa tensão; 3. Levantamento e quantificação de materiais elétricos para instalação de quadro 
de energia elétrica, tomada elétrica, interruptores, tubulações e de condutores elétricos; 4. Identificação, uso e 
conservação de ferramentas utilizadas para instalações elétricas; 5. Montagem e instalação de dispositivos de 
comando de iluminação e sinalização, interruptores paralelo, interruptor de minuteria, interruptor automático de 
presença, rele fotoelétrico, cigarras e campainhas; 6. Fornecimento de energia elétrica, limites de fornecimento 
especificações de entradas de energia, consumidor individual e edifícios de usos coletivo; 7. Instalação de motores 
monofásicos e trifásicos e seus respectivos esquemas de ligação para níveis de tensão elétrica 127 volts e 220 volts.  

PROVA PRÁTICA: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, quanto aos 
trabalhos rotineiros de eletricista, como manutenção e instalação de iluminação, serviços de instalação e 
manutenção em redes elétricas e telefônicas; identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e 
equipamentos utilizados em instalações elétricas; instalação de circuito elétrico utilizando fio ou cabo, 
lâmpada, tomada, interruptor, disjuntor, dentre outros. Conservação do ambiente de trabalho e 
equipamentos elétricos; equipamento de proteção individual; noções de segurança e higiene dos trabalhos 
inerentes ao cargo. 
 
Leiturista 
Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade e 
mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; Bombas Hidráulicas; Inspeção, 
fiscalização e tarifação; Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; 
Válvulas; Registros; Tipos de bombas d'água; Funções do Leiturista; Problemas técnicos e mecânicos dos 
hidrômetros; A aferição; A vazão. 

PROVA APTIDÃO FÍSICA – Anexo III. 
 
Motorista de Ambulância (Cat. C) 
1. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; 2. Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; regra de 
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; 
deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e 
contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de defeitos 
simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados necessários para conservar 
o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do 
sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de 
hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de 
acidentes e incêndio. 
PROVA PRÁTICA DE VOLANTE: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, o veículo 
do respectivo cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA “C”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 
PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO 
1 – As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo e 
consistirão em: 
1. Língua Portuguesa; 
2. Matemática; 
3. Conhecimentos Gerais; 
4. Conhecimentos Específicos. 
 

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo 
 1. Interpretação de texto; 2. Uso informal e formal da língua; uso da língua e adequação ao contexto, norma culta; 
3. Elementos da comunicação e funções da Linguagem; 4. Significação de palavras: antonímia, sinonímia, 
homonímia, paronímia. Polissemia. Denotação e conotação.  5. Ortografia; 6. Classes de palavras; 7. Estrutura e 
formação de palavras. 8. Acentuação gráfica e tônica.  9. Sintaxe: oração e período, tipos de sujeito, tipos de 
predicado, processos de coordenação e subordinação, regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e 
verbal, pontuação. Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen.  
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas 
de 1º grau; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão 
algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; 
Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
História Política e Econômica de Mato Grosso 1. Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, 1.1 Fundação de 
Cuiabá, 1.2 Ideias de administradores e primeiros desentendimentos, 1.3 Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; 1.4 Os 
Lemes; 1.5 Índios Paiaguás; 1.6 Fundação de Vila Bela; 1.7 Capitães-generais de 1748 a 1821; 1.8 Forte de Coimbra; 
1.9 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10 A Rusga; 1.11 Os Alencastro 1.12 Mato Grosso na guerra do Paraguai; 
1.13 Divisão do Estado. 
Geografia de Mato Grosso 1.1 Mato Grosso e a região Centro-Oeste; 1.2 Geopolítica de Mato Grosso; 1.3 
Ocupação do território; 1.4 Aspectos físicos e domínios naturais do espaço mato-grossense; 1.5 Aspectos 
socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6 Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7 Programas governamentais e 
fronteira agrícola mato-grossense; 1.8 A economia do Estado no contexto nacional; 1.9 A urbanização do Estado; 
1.10 Produção e as questões ambientais. História do Município de Querência 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 
1.2 Aspectos econômicos e sociais; 1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, 
econômico, social e ambiental. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Agente Administrativo, Agente Administrativo de Saúde 
Controle de estoque de almoxarifado; controle de protocolo, de portaria e de recepção; 2. Atendimento ao público; 
3. Noções sobre registros de expedientes; seletividade de documentações e pautas de reuniões; 4. Técnicas de 
arquivos e conservação de documentos; 5. Elaboração de ofícios; correspondências; técnicas de agendamento; 
formas de tratamentos; abreviações de tratamentos de personalidades; 6. Noções de técnicas de secretariar; uso de 
fax e internet; 7. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; 8. Zelo pelo patrimônio público; normas patrimoniais e seu gerenciamento (tombamento, controle, termos 
de responsabilidades, baixas, transferências e alienação); 9. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e 
incêndio; 10. Noções básicas sobre licitações e contratos administrativos; 11. Noções básicas sobre elaboração de 
folha de pagamento e encargos sociais (previdência social e impostos diversos).  

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
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Atendente de Farmácia 
Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de 
qualidade no atendimento. Vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos.  
Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Antissepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. 
Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. 
Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de 
Farmácias (Portarias).Noções de administração de farmácia hospitalar. Assuntos relacionados à sua área de atuação 
e ética no trabalho. 
 
Atendente de Recepção de Saúde 
1. Fluxo de informações; 2. Recepção e Transmissão de Mensagens Telefônicas: 3. Sigilo das comunicações, e 
domínios de serviços de telefonia; 4. Interferência nas chamadas; 5. Natureza, prioridade e prontidão das mensagens 
telefônicas; 6. Atitudes no Serviço; 7. Cortesia- Interesse - Eficiência - Qualidade da voz, dicção – Naturalidade – 
Comunicabilidade - Formas de tratamento - Organização do local de serviço e do trabalho; 8. Noções sobre Registros 
de Expedientes, agendamento, seletividade de documentações e pautas; 9. Técnicas de arquivos, elaboração de 
ofícios e correspondências; 10. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo: 11. Cortesia; interesse; eficiência; qualidade da voz; dicção; naturalidade para comunicar; 
comunicabilidade; formas de tratamento; organização do local de serviço e do trabalho; 12. Noções de 
funcionamento de tramitação de leis, resoluções, decretos, portarias. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Auxiliar Administrativo de Saúde 
Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais.  Noções de administração pública: níveis de 
administração e competências gerenciais. Documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos, importância, 
organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Redação oficial e seus 
modelos. Formas de tratamento e abreviaturas. Endereçamento de correspondências. Siglas dos estados da 
federação. Administração de materiais: conceitos, cadastramento de  fornecedores,  almoxarifado,  recebimento  e  
armazenagem. Processo: análise, encaminhamento, noções de protocolo. Atos Administrativos. Bens públicos e 
serviços públicos.  Processo administrativo disciplinar e responsabilidade do agente público.  Atendimento ao 
público.  

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Auxiliar de Saúde Bucal 
1. Agravos à saúde bucal e processo de saúde-doença; 2. Anatomia dentária; 3. Controle de infecção na prática 
odontológica; 4. Educação em saúde bucal; 5. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia; 6 
Materiais restauradores; 7. Técnicas de restauração dentária; 8. Esterilização de materiais. 9. Conhecimento de todos 
os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas. 9. Doenças transmissíveis mais comuns na prática 
odontológica. 
 
Fiscal de Inspeção Sanitária 
Vistoria Administrativa; Noções Gerais de Obras e Posturas e Vigilância Sanitária Municipais; Noções Gerais de 
Fiscalização Ambiental e de estabelecimentos comerciais diversos; Saneamentos Básicos e Ambientais; Sistema de 
Abastecimento e tratamento de Água; Qualidade das Águas Controle e Poluição das Águas; Sistema de Esgoto; 
Sistema Nacional do Meio-Ambiente (SISNAMA); Solo; Aterro Sanitário; Comunidade Biótica, Comunidade 
Biológica/Controle Ambiental/Critérios de Qualidade Ambiental/Diagnóstico Ambiental; Vegetação; 
Desflorestamento; Desmatamento. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Fiscal de Obras e Posturas 
Código Tributário do Município de Querência/MT; 2. Código Tributário Nacional; 3. Título VI, Capítulo I da 
Constituição Federal de 1988; 4. Contabilidade Geral: 5. Situação Patrimonial Líquida, Patrimônio Líquido, Capital, 
Reservas; 8. Classificação de Estruturas Patrimonial; 7. Avaliação de Estoques; 8. Ativo Fixo – Depreciações; 9. 
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Inventários, Balanço e Demonstração da Conta Lucros e Perdas; 10. Atitudes no serviço; 11. Conhecimento da 
legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o Código de Obras e Posturas; 12. Conhecimentos de elaboração de 
correspondências, protocolos e notas fiscais; 13. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Fiscal de Tributos 
1. Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; 2. Isenção dos contribuintes; 3. Responsabilidade 
tributária; 4. Lei 8.666/93; 5. Contribuição de Melhoria, Hierarquia, 6. Código de Postura Municipal; 7. Código 
Tributário Nacional; 8. Código Tributário Municipal; 9. Constituição Federal. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Motorista Escolar (Cat. D) 
1. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; 2. Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; regra de 
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; 
deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e 
contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de defeitos 
simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados necessários para conservar 
o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do 
sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de 
hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de 
acidentes e incêndio. 
PROVA PRÁTICA DE VOLANTE: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como 
realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, o veículo 
do respectivo cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA “D ou E”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA 
REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
 
Operador do Sistema de Água e Esgoto 
Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Aplicativos e sistemas informatizados da área de atuação. 
Normas técnicas da área de atuação. Conhecimento de: Elementos, átomos e compostos e ligações químicas. 
Nomenclatura química dos cátions, ânions, compostos orgânicos e inorgânicos. Conceito de mol e massas molares; 
determinação de fórmulas químicas; técnicas de separação de compostos inorgânicos e orgânicos; equações 
químicas, representação e balanceamento; soluções aquosas e precipitação; ácidos bases e reações redoxes; 
estequiometria de reação; equilíbrio químico; cinética química; preparação e padronização de soluções; 
fundamentos teóricos de análise qualitativa (aparelhagem e técnica); fundamentos teóricos da analise quantitativa 
inorgânica e orgânica; gravimetria; titulometria; técnicas eletroanalíticas básicas; espectrofotometria; princípios de 
controle de qualidade em analise química inorgânica e orgânica; segurança em laboratório; conceitos gerais sobre 
esterilização e desinfecção de materiais de laboratório. Noções básicas de analises bacteriológicas (tubos múltiplos e 
membrana filtrante). Doenças de Veiculação Hídrica, Portaria 518/2004 - Ministério da Saúde. Noções de 
Tratamento de Água. 

PROVA PRÁTICA: Constará de identificação e reconhecimento de materiais, ferramentas e acessórios 
utilizados na atividade do Operador do Sistema de Água e Esgoto, na execução de atividades práticas 
referentes ao cotidiano do Operador do Sistema de Água e Esgoto, de acordo com as determinações do 
examinador. 
 
Recepcionista 
1. Fluxo de informações; 2. Recepção e Transmissão de Mensagens Telefônicas: 3. Sigilo das comunicações, e 
domínios de serviços de telefonia; 4. Interferência nas chamadas; 5. Natureza, prioridade e prontidão das mensagens 
telefônicas; 6. Atitudes no Serviço; 7. Cortesia- Interesse - Eficiência - Qualidade da voz, dicção – Naturalidade – 
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Comunicabilidade - Formas de tratamento - Organização do local de serviço e do trabalho; 8. Noções sobre Registros 
de Expedientes, agendamento, seletividade de documentações e pautas; 9. Técnicas de arquivos, elaboração de 
ofícios e correspondências; 10. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo: 11. Cortesia; interesse; eficiência; qualidade da voz; dicção; naturalidade para comunicar; 
comunicabilidade; formas de tratamento; organização do local de serviço e do trabalho; 12. Noções de 
funcionamento de tramitação de leis, resoluções, decretos, portarias. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Técnico Administrativo 
Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais.  Noções de  administração pública: níveis 
de administração e  competências gerenciais. Documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos, importância, 
organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Redação oficial e seus 
modelos. Formas de tratamento e abreviaturas. Endereçamento de correspondências. Siglas dos estados da 
federação. Administração de materiais:  conceitos,  cadastramento de  fornecedores,  almoxarifado,  recebimento  e  
armazenagem. Processo: análise, encaminhamento, noções de protocolo. Atos Administrativos. Bens públicos e 
serviços públicos.  Processo administrativo disciplinar e responsabilidade do agente público.  Atendimento ao 
público. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Técnico Administrativo Educacional 
Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais.  Noções de  administração pública: níveis 
de administração e  competências gerenciais. Documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos, importância, 
organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Redação oficial e seus 
modelos. Formas de tratamento e abreviaturas. Endereçamento de correspondências. Siglas dos estados da 
federação. Administração de materiais:  conceitos,  cadastramento de  fornecedores,  almoxarifado,  recebimento  e  
armazenagem. Processo: análise, encaminhamento, noções de protocolo. Atos Administrativos. Bens públicos e 
serviços públicos.  Processo administrativo disciplinar e responsabilidade do agente público.  Atendimento ao 
público. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Técnico Administrativo da Saúde 
Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais.  Noções de  administração pública: níveis 
de administração e  competências gerenciais. Documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos, importância, 
organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Redação oficial e seus 
modelos. Formas de tratamento e abreviaturas. Endereçamento de correspondências. Siglas dos estados da 
federação. Administração de materiais:  conceitos,  cadastramento de  fornecedores,  almoxarifado,  recebimento  e  
armazenagem. Processo: análise, encaminhamento, noções de protocolo. Atos Administrativos. Bens públicos e 
serviços públicos.  Processo administrativo disciplinar e responsabilidade do agente público.  Atendimento ao 
público. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
 
Técnico Agrícola 
Sistemas agrossilvipastoris e integração lavoura, pecuária e agroecologia. Silvicultura, fruticultura, horticultura. 
Grandes culturas e pastagens: classificação, semeadura, plantio, adubação, pragas e doenças, tratos culturais, 
colheita, transporte e armazenamento, produção de mudas em viveiros. Irrigação e drenagem: sistemas e cálculos. 
Capacidade de campo. Ponto de murcha, evapotranspiração, equipamentos e frequência de rega. Construções e 
instalações rurais: projetos agropecuários com cálculos para dimensionamento. Topografia: equipamentos, GPS, 
levantamento topográfico, terraceamento, curva de nível, terraplenagem e estradas rurais. Modalidades de 
agriculturas: convencional, tradicional, orgânica e biodinâmica com seus conceitos e particularidades e produtos 
utilizados. Transgênicos. Solos: formação, classificação, correção, adubações para culturas, ocorrência, física do solo, 
ciclo de nutrientes. Morfologia vegetal. Tratamento de dejetos. Reserva legal e mata ciliar. Produção de sementes e 
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mudas. Aplicação de agrotóxicos: segurança no trabalho e uso de EPIs e EPCs. Prevenção e combate a incêndios. 
Primeiros socorros. Normas técnicas inerentes às atividades do cargo. 
 
Técnico em Enfermagem 
1. Ética Profissional; 2. Conceito de saúde e doença; 3. Assistência de Enfermagem; conceito e objetivo; 4. Equipe de 
Enfermagem; 5. Tipos de unidade de saúde; Unidade do paciente; 6. Prevenção e controle de infecção hospitalar; 
Medidas de assepsia; higienização; desinfecção; anti-sepsia e esterilização; preparo de material para esterilização; 7. 
Segurança do paciente acamado; movimentação, tipos e objetivos; transporte, precauções e conforto; 8. Pesagem e 
mensuração; 10. Verificação de temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; 11. Finalidades e cuidados na 
aplicação quente e fria no cateterismo; 12. Instilação e irrigação vesical na lavagem vaginal e nos puretivos; 13. 
Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, vômito, fratura, lipotimia, convulsão, insolação, 
corpo estranho, picada de insetos e envenenamentos; 14. Administração de medicamentos por via oral e parenteral; 
15. Preparo de drogas e soluções. 
PROVA PRÁTICA: 
 
Técnico em Radiologia 
Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de 
Raios X; Constituição dos Tubos Formadores de Raios X; Unidade de dose e dosimetria; Filmes Radiográficos e 
Processamento Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Os efeitos biológicos e os 
riscos associados aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das 
principais incidências médicas; Técnicas Radiográficas Odontológicas; Anatomia Radiográfica das principais 
incidências odontológicas; Erros nas radiografias; Garantia de qualidade. SUS: Organização dos serviços de saúde no 
Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e 
legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da 
saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, 
Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. 
Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
Técnico em Saúde Bucal 
Formas anatômicas dos dentes, posições na boca e suas relações recíprocas. Dentições, arcos dentais e maxilas. 
Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: convencional e FDI. Classificação das cavidades do 
dente. Etiologia da cárie e cronologia da erupção dentária. Principais patologias da cavidade bucal. Aplicação de 
métodos de prevenção das doenças bucais, identificando as substâncias utilizadas. Princípios ergonômicos e da 
segurança do trabalho. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho, dispositivos legais que 
regem o trabalho do profissional de nível médio na área de saúde bucal. Equipamentos, materiais e instrumental 
utilizado em uma unidade odontológica. Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, 
endodontia, cirurgia, prótese (moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR's). 
Meios de comunicação: recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e 
do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Acidentes de trabalho: legislação, causas, 
conseqüências, programas de prevenção, comunicação e análise de acidentes. Estatísticas de acidentes. Doenças 
profissionais. Legislação relativa a Aposentadoria Especial, Auxílio Doença e Auxílio Acidente. Comissão interna de 
prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. 
Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de proteção coletiva (EPC). Primeiros Socorros. Desenho 
técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Aspectos de saúde coletiva. 
PROVA PRÁTICA: Digitação. 
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PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 
Somente para os seguintes cargos: Agente Administrativo, Agente Administrativo de Saúde, Atendente de 
Recepção de Saúde, Auxiliar Administrativo de Saúde, Fiscal de Inspeção Sanitária, Fiscal de Obras e Posturas, 
Fiscal de Tributos, Recepcionista, Técnico Administrativo, Técnico Administrativo Educacional, Técnico 
Administrativo da Saúde, Técnico em Segurança do Trabalho,  Assessor Jurídico, Tecnólogo de Recursos Humanos 
e Assistente Administrativo. 

 
A data, o horário e o local serão definidos em edital complementar específico a ser publicado. 

 
1. O texto será disponibilizado ao candidato no ato da realização da prova, devendo ser digitado no mesmo 
formato e estética em que for apresentado, sendo que o texto digitado em caixa alta será desclassificado. 
2. Poderá ser utilizado qualquer editor de texto. 
3. A quantidade de palavras gira em torno de 620 caracteres. 
4. A nota da prova prática de digitação será somada com o ponto obtido na primeira fase da classificação que 
resultará no ponto final para a classificação. 
5. Estará reprovado o candidato que nesta prova prática, obtiver a pontuação inferior a 05 (cinco) pontos. 
6. Para efeito de classificação ou desclassificação serão avaliados os fatores conforme critérios a seguir: 
a) Número de caracteres; 
b) Tempo de duração; 
c) Número de erros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATOR CARACTERES 
DO TEXTO 

(A) 

FATOR TEMPO 
5 minutos 

(B) 

FATOR ERRO 
(C) 

NOTA 
FINAL (NF) 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 

 

Nota - 10,00 
Nota - 9,00 
Nota - 8,00 
Nota - 7,00 
Nota - 6,00 
Nota - 5,00 

Observação: 
a) O candidato que terminar a 

digitação do texto com tempo 

igual ou inferior a 04 minutos 

ganhará 01 ponto, que poderá 

ser utilizado para deduzir 

possíveis erros. 

b) A nota máxima é 10,00. Em 

hipótese alguma o ponto extra 

será somado com a nota máxima 

obtida pelo candidato. 

Serão descontados 0,05 pontos 

por cada erro cometido na 

digitação.  

Não serão considerados erros de 

digitação, qualquer tipo de 

inserção de caracteres e/ou 

palavra que não faça parte do 

texto apresentado, o candidato 

perderá o direito do 01 ponto 

ganho por ter terminado antes dos 

04 minutos. 

 
 
 
A+B-C=NF 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo e 
consistirão em: 
1. Língua Portuguesa; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Querência – MT;  
4. Direito Administrativo; 
5. Direito Tributário 
6. Conhecimentos Específicos; 
 

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo 
Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; coerência 
textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de linguagem. 2. Ortografia. 3. Acentuação 
gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial; acentuação dos hiatos; 
acentuação dos ditongos. 4. Morfologia: estrutura e formação de palavras, processos de formação de palavras; 
classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, interjeição e 
numeral. 5. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos acessórios da oração (aposto, adjunto 
adnominal, adjunto adverbial), termo independente (vocativo); orações coordenadas e orações subordinadas; 
concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência verbal; uso da crase; pontuação. Nova 
Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo EXCETO aos cargos de Assistente Administrativo e  
Assessor Jurídico 
 
Historia Política e Econômica de Mato Grosso: 1. Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, 1.1 Fundação de 
Cuiabá, 1.2 Idéias de administradores e primeiros desentendimentos, 1.3 Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; 1.4 Os 
Lemes; 1.5 Índios Paiaguás; 1.6 Fundação de Vila Bela; 1.7 Capitães-generais de 1748 a 1821; 1.8 Forte de Coimbra; 
1.9 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10 A Rusga; 1.11 Os Alencastro 1.12 Mato Grosso na guerra do Paraguai; 
1.13 Divisão do Estado. 
Geografia de Mato Grosso: 1.1 Mato Grosso e a região Centro-Oeste; 1.2 Geopolítica de Mato Grosso; 1.3 Ocupação 
do território; 1.4 aspectos físicos e domínios naturais do espaço mato-grossense; 1.5 Aspectos socioeconômicos de 
Mato Grosso; 1.6 Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7 Programas governamentais e fronteira agrícola mato-
grossense; 1.8 A economia do Estado no contexto nacional; 1.9 A urbanização do Estado; 1.10 Produção e as 
questões ambientais. 
História do Município de Querência: 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 1.2 Aspectos econômicos e sociais; 1.3. 
Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, econômico, social e ambiental. 
 
ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT. Para todos os cargos deste grupo EXCETO 
aos cargos de Assistente Administrativo e  Assessor Jurídico 

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO ADMINISTRATIVO – Somente para os cargos de Assistente Administrativo e  
Assessor Jurídico 

 
1. Organização Administrativa. 1.1 Princípios Fundamentais. 1.2 Administração Direta, Indireta e Fundacional. 2. 
Controle da Administração. 2.1 Tipos e formas de controle. 2.2 Controle Administrativo. 2.3 Controle Legislativo. 2.4 
Controle Interno. 3. Serviços Públicos. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação. 3.3 Formas de execução. 3.4 Competência da 
União, Estados e Municípios. 4. Licitações. 4.1 Princípios. 4.2 Obras, Serviços de Engenharia e demais serviços. 4.3 
Modalidades. 4.4 Publicações. 4.5 Dispensas e Inexigibilidades. 4.6 Procedimentos licitatórios. 4.7 Processamento e 
julgamento. 4.8 Instrumentos convocatórios. 4.9 Tipos. 4.10 Anulação e Revogação. 5. Contratos. 5.1 Normas Gerais. 
5.2 Cláusulas essenciais. 5.3 Cláusulas exorbitantes. 5.4 Formalização. 5.5. Garantias contratuais. 5.6. Duração e 
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prorrogação. 5.7. Alteração. 5.8. Nulidade. 5.9. Execução. 5.10 Inexecução. 5.11 Rescisão. 5.12 Teoria da Imprevisão. 
5.13 Sanções Administrativas. 5.14 Tutela judicial. 6. Poderes da Administração. 6.1 Normativo. 6.2 Disciplinar. 6.3 
Decorrente da Hierarquia. 7. Poder de Polícia. 7.1 Conceito. 7.2 Polícia administrativa e judiciária. 7.3 Meios de 
Atuação. 7.4 Características. 7.5 Limites. 8. Atos Administrativos. 8.1 Atos da Administração. 8.2 Conceito. 8.3 
Atributos. 8.4 Elementos. 8.5 Discricionariedade e Vinculação. 8.6 Classificação. 8.7 Atos Administrativos em espécie. 
8.8 Extinção. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO – Somente para os cargos de Assistente Administrativo e  Assessor 

Jurídico 
1. Código Tributário Nacional. 2. Título VI, Capítulo I da Constituição Federal de 1988. 3. O Estado e o Poder de 
Tributar. 4. O Direito Tributário. 5. A legislação Tributária. 6. Vigência e aplicação da Legislação Tributária. 7. 
Obrigação Tributária. 8. Crédito Tributário. 9. Sistema Tributário Nacional. 10. Competência Tributária. 11. Impostos 
Federais, Estaduais e Municipais. 12. Taxas. 13. Contribuição de Melhoria. 14. Contribuições Sociais. 15. Empréstimos 
Compulsórios. 16. Processo Administrativo Tributário. 17. Processo Judicial Tributário. 18. Ilícito Tributário 19. 
Legislação da área Tributária. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Assistente Administrativo  
Sistemas de informações gerenciais. Planejamento estratégico e orçamentário. Gestão da qualidade. Técnicas de 
negociação. Ética profissional e desenvolvimento de valores. Estatística: probabilidade. Estatística descritiva. Gestão 
de pessoas. Estratégias de RH. Relações com empregados. Equipes e liderança. Gerenciamento de desempenho. 
Motivação. Desenvolvimento de RH. Organizações de aprendizagem. Cultura organizacional. Estruturas 
organizacionais. Ambiência organizacional. Administração de pessoal. Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Nova Maringá. Leis Tributárias Municipais. Benefícios: Benefícios sociais. Administração de cargos e salários. 

Treinamento e desenvolvimento. Recrutamento e seleção. Concurso Público. 
PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Assessor Jurídico 
Direito Constitucional – Constitucionalismo. Constituição: conceito, classificações, interpretação. Poder constituinte. 
Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade dos atos normativos. 
Organização do Estado. Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário. Das funções essenciais à justiça. Dos direitos 
políticos. Dos direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias fundamentais e coletivos. Finanças públicas e 
orçamento. Da ordem econômica e financeira. Da Administração Pública (Art. 37 a 41 CF/88). Do Meio Ambiente 
(Art. 225 CF/88). Lei federal n.° 9.985, de 18/07/2000. Decreto federal n°. 4340, de 22/08/2002. Direito do Trabalho 
– princípios. CLT: noções gerais e aspectos pontuais das relações de trabalho. Alteração, interrupção e suspensão do 
Contrato de Trabalho. Direito do Trabalhador na Constituição Federal. Jornada de Trabalho. Direito Público nas 
Relações de Trabalho. Convenção e acordo coletivo de trabalho. Extinção do contrato de trabalho. Terceirização de 
trabalho na administração pública. Processo do Trabalho – Princípios. Atos, prazos e nulidades no processo de 
trabalho. Contratos por prazo determinado. Direito Civil – Conceito. Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas 
naturais e jurídicas. Dos bens. Dos Fatos Jurídicos. Do negócio jurídico: espécies, manifestação da vontade, vícios da 
vontade, defeitos do negócio jurídico, invalidade do negócio jurídico. Teoria da imprevisão. Ato jurídico: fato e ato 
jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e 
fraude à lei. Prescrição: conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Direito Processual Civil – Teoria Geral 
do Direito Processual. Princípios gerais, fontes e interpretação do direito processual civil. Jurisdição, ação, processo e 
atos processuais. Processo de conhecimento. Procedimento ordinário e sumário. Das provas. Sentença e coisa 
julgada. Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio, capacidade de ser parte e de estar em juízo. Mandado 
de segurança (Lei nº 12.016/2009), recursos em geral: conceitos pressupostos e efeitos. Pedido: petição inicial - 
requisitos e vícios; pedidos determinados, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e alteração 
do pedido. Resposta do réu: contestação, exceção e objeção; carência de ação; litispendência, conexão e continência 
de causa; exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia execução. Teoria geral da execução, liquidação 
de sentença, espécies de execução, defesa do executado, suspensão e extinção da execução. Processos nos 



 

                                                                                                     

Página 45 

 

Tribunais. Ação rescisória, declaração de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, recursos. Ação 
cautelar. Ação popular, Jurisdição e competência. Intervenção de Terceiros. Prazos processuais. Integração da Lei 
processual. Métodos Interpretativos. Extinção do processo. Julgamento conforme o estado do processo. Audiência. 
Medidas liminares. Antecipação dos efeitos da tutela. Arresto, sequestro, caução, busca e apreensão. Consignação 
em pagamento. Lei nº 1.060/1950. Direito Penal – Dos crimes contra a Administração Pública. Dos crimes contra as 
finanças públicas. Legislação específica – Lei Orgânica do Município. Constituição do estado de Mato Grosso. Lei 
Federal nº 12.153, de 22/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Lei Federal nº 8080/90 – Lei Orgânica do SUS. 

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 
Assistente Social 
1. Conhecimento sobre o exercício da profissão de Assistente Social; 2. Conhecimento da Ética Profissional; 3. Lei de 
Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993; 4. Fundamentos Históricos, Teórico-metodológicos e 
Pressupostos Éticos da Prática Profissional. A Pesquisa e a Prática Profissional. A questão da instrumentalidade na 
profissão; 5. As diferentes concepções do movimento de reconceituação do Serviço Social; 6. O Serviço Social e a 
formulação de políticas públicas no Brasil; 7. A atuação do Assistente Social nos movimentos populares; 8. O 
planejamento e a administração como prática do Serviço Social; 9. Serviço Social: prática de ajustamento ou 
transformação social; 10. Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8742/93 (LOAS); 11. Lei nº 12.435, de 2011; 12. 
Elaboração de Projetos e Avaliação de Serviços Socioassistenciais; 13. Controle social. Conselhos, movimentos 
sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor. 14. O novo reordenamento da Assistência 
Social/SUAS. 15. A política social brasileira e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: 
BPC, Bolsa família e PETI; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOB/2005; 17. 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 109/2009; 18. Norma Operacional básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social- NOB-RH/2006; 19. Conhecimento das campanhas 
sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e sua legislação; 20. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 21. 
Conhecimento e zelo pelo patrimônio público; 22. Noções das leis, códigos, decretos e portarias pertinentes à 
profissão. 
 
Agrônomo 
Os solos de Mato Grosso – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades químicas, físicas e 
biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Classes de uso dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. 
Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e 
propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Produção vegetal. As 
principais culturas de Mato Grosso. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. A horticultura: principais culturas, 
principais culturas e práticas culturais. Hidráulica Agrícola. Princípios fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu 
dimensionamento. Barragens de terra: Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-climaplanta. 
Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos e suas características. 
Barragens de terra: características construtivas, dimensionamento das estruturas componentes, entrocamento, 
maciço, comporta, vertedouro. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das 
explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: fundamentos. Alimentos concentrados e volumosos. 
Exigências nutricionais das diversas explorações zootécnicas. A Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. 
Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas de Mato Grosso. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, 
objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Herbicidas: conceito e 
características gerais, princípios ativos. Máquinas Agrícolas: tipos, manutenção, utilização, regulagem. 
 
Arquiteto 
Urbanismo e Meio Ambiente - Conceito de Meio Ambiente. A evolução do pensamento ecológico. A crítica ecológica. 
Meio ambiente e desenvolvimento – o desafio urbano, a degradação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 
Meio ambiente e planejamento. A política municipal de meio ambiente. A qualidade ambiental nas cidades. Meio 
ambiente e desenho urbano. Planejamento Urbano e Regional - O Planejamento Urbano e Regional. Conceitos 
básicos; visão interdisciplinar e interfaces com o Urbanismo. Evolução do Planejamento Urbano e Regional, aspectos 
metodológicos e processuais. Os diferentes objetivos e principais enfoques. Os níveis e escalas urbanas e regionais. A 
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Política Urbana e Regional assim como as demais políticas urbanas setoriais. As teorias de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano e Regional. Planos de Desenvolvimento Urbano e Regional. Legislação Urbana - Código de 
Obras (Edifício), Plano Diretor, Uso e Parcelamento do Solo. Etapas de um Projeto de Arquitetura - Estudo Preliminar, 
Ante-Projeto, Projeto Executivo, Detalhamentos, Especificações, Coberturas, Detalhamento de Esquadrias. Sistemas 
Elétricos - Instalações elétricas prediais; Tecnologia executiva de instalação elétrica; Cálculo da demanda. Sistemas 
Hidro-Sanitário Predial - Noções de grandezas hidráulicas; sistemas de abastecimento: instalações prediais de água 
potável (fria), água quente, preventivas contra incêndio; materiais, equipamentos e tecnologia executiva; projeto, 
desenho e dimensionamento. Instalações prediais de esgoto sanitário e pluvial; sistemas de esgotamento em áreas 
desprovidas de rede pública: fossa séptica, filtro anaeróbico, sumidouro, valas de infiltração e filtração; lixo predial; 
instalações de gás; materiais, equipamentos e tecnologia executiva; projeto, desenho e dimensionamento. Noções 
de Redes Elétricas -; infra - estrutura urbana; materiais, equipamentos e tecnologia executiva. Tecnologia da 
Construção - Classificação dos materiais, normalização, características físicas e mecânicas dos materiais, métodos de 
ensaios, tratamento estatístico dos resultados dos ensaios, pedras, argilas e produtos cerâmicos, madeiras, 
polímeros, tintas, aglomerantes, agregados e adesivos, vidros. Processos construtivos tradicionais, novos e evoluídos, 
obra como produto industrial, obras brutas e de acabamento, implantação e organização dos canteiros, argamassas 
e concretos, centrais de produção, infra-estrutura, supraestrutura, alvenarias e painéis, referências para 
acabamento, cobertura, impermeabilizações. Obras de acabamento, revestimentos internos e externos, soleiras e 
peitoris, esquadrias (guarnições, folhas e ferragens), pinturas, sistemas de fachadas, equipamentos incorporados e 
serviços, identificação e seleção de sistemas construtivos: artesanal, manufaturado e industrializado, eficiência total 
(custo e qualidade). Conforto Ambiental - Energia e arquitetura; noções de conforto térmico e de ventilação natural; 
higrotermia, ar e água; trocas de calor; radiação solar direta, difusa e global; escolha de localização e implantação de 
edificações; noções de iluminação natural e artificial; noções de acústica; a propagação do som (ondas mecânicas) no 
ar. Conforto Térmico e Lumínico - Conforto térmico ambiental (cargas térmicas internas e externas), técnicas para 
redução de carga térmica em edificações; Iluminação eficiente em edificações, Grandezas e Unidades utilizadas; 
Tecnologias e Equipamentos de Iluminação; Projetos Eficientes de Iluminação. 
 

Enfermeiro  
1. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em Saúde e em 
Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; Mudanças em Enfermagem; 
Planejamento em Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional; Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; 
funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. 3. Saúde do trabalhador. 
Doenças ocupacionais. Biossegurança. 4. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. 5. Semiologia e 
semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos de 
enfermagem). 6. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem 
com base na Taxonomia da “Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem” (NANDA), Classificação 
de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), documentação e registro. 7. 
Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. 
8. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. 9. O Processo de Enfermagem na 
organização da assistência de Enfermagem peri operatória. Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, 
trans e pós-operatório. 10. Papel do Enfermeiro no centro cirúrgico e central de esterilização. 11. Assistência de 
Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades 
humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 12. 
Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. 13. 
Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético, gastrointestinal, 
cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. 14. Assistência de 
Enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e emergência. Assistência de Enfermagem a pacientes 
com lesões por queimaduras 15. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. 16. Assistência de Enfermagem 
na função imunológica. Avanços da imunologia: Engenharia genética e células-tronco. 17. Assistência de Enfermagem 
em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. 18. Aplicações terapêuticas e procedimentos 
tecnológicos aos clientes em estado crítico e/ou com intercorrências clínico cirúrgicas (cirurgias gerais, vasculares, 
ginecológicas, proctológicas, urológicas, e neurocirurgia). 19. Assistência pós-operatória a portadores de: feridas 
cirúrgicas, cateteres, drenos e balanço hidroeletrolítico. 20. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. 
Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao cliente. 
PROVA PRÁTICA 
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Engenheiro Ambiental 
Geoprocessamento e sensoriamento remoto. 1.1 Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 1.2 
Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. 1.3 Sistemas de imageamento: conceitos de pixel, resolução 
espacial, temporal e radiométrica. 1.4 Imagens de radar, multiespectrais e multitemporais. 1.5 Aplicações de 
sensoriamento remoto. 2 Meio ambiente e natureza. 2.1 Ecologia e ecossistemas brasileiros. 2.2 Noções de 
meteorologia e climatologia. 2.3 Noções de hidrologia. 3 Tecnologias ambientais. 3.1 Qualidade da água, poluição 
hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes. 3.2 Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de 
resíduos sólidos, remediação  de solos e de água subterrânea. 4 Avaliação de impactos ambientais, riscos ambientais 
e valoração de danos. 5 Planejamento e gestão ambiental. 6 Planejamento territorial e instrumentos de controle do 
uso e ocupação do solo. 7 Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança. 8 Drenagem urbana. 9 Vistoria 
técnica e relatório. 10 Gestão integrada de resíduos sólidos. 11 Sistema nacional e distrital de defesa civil. 12 
Acidentes ambientais com substâncias perigosas. 13 Legislação pertinente e convenções. 13.1 Lei Federal no  9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998 (lei dos crimes ambientais). 13.2  Decreto Federal no  6.514, de 22 de julho de 2008 - 
regulamentação da lei dos crimes ambientais. 13.3 Lei Federal no  12.651, de 25 de maio de 2012. 13.4  Lei Federal 
no  7.802, de 11 de julho de 1989 - lei dos agrotóxicos. 13.5 Lei Federal no  9.433, de 8 de janeiro de 1997 - recursos 
hídricos. 13.6 Decreto Federal no  875, de 19 de julho de 1993, e Decreto Federal no  4.581, de 27 de janeiro de 2003 
- Convenção de Basiléia. 13.7 Lei Distrital no  41, de 13 de  setembro de 1989 – cria a política ambiental no Distrito 
Federal. 13.8 Resolução CONAMA 237/97 - licenciamento ambiental. 13.9 Resolução CONAMA 01/86 - EIA/RIMA. 
 
Engenheiro Civil 
1. Tecnologia das construções: instalação do canteiro de obra; locação da obra; escavações; fundações diretas; 
impermeabilização; argamassas; alvenaria; andaime; esquadrias; coberturas; instalações; revestimentos; vidros; 
pinturas. 2.Concretos: tipos, preparo, aplicação, composição granulométrica e determinação de traços; ferragens; 
concreto armado; formas de escoramento. 3.Práticas de obras: familiarização com ferramentas e segurança e 
higiene do trabalho: uso do material de proteção individual e coletiva; cuidados básicos com o canteiro e riscos 
profissionais; demolição de paredes; esquadrejamento de paredes; levantamento de paredes com as respectivas 
amarrações; execução de andaimes: preparação de canteiros, gabaritos e locação de uma edificação com 
conhecimento total das plantas e projetos; projetar, calcular e executar: andaimes, ferragens de pilares, vigas, lajes e 
cinta de amarração; revestimentos; hidráulica: instalações prediais, símbolos da ABNT, leitura de plantas. 4. Noções, 
para elaboração de orçamentos de obras. 5. Noções básicas sobre pavimentação; o pavimento e suas camadas; os 
defeitos no pavimento asfáltico. 6. Noções básicas de construção de galerias de água pluviais e drenagens. 7. 
Conhecimento da legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o Código de Obras e Posturas. 8. Noções básicas de 
licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas. 9. Elaboração de medições de obras e 
conhecimento da fiscalização de obras públicas. 10. Noções do Código de Obras e de Postura. 
 
Engenheiro Sanitarista 
Ecologia Aplicada e Controle da Poluição; Hidráulica; Obras Hidráulicas; Sistemas Urbanos de Esgoto; Sistemas 
Urbanos de Água; Qualidade da água; Instalação Hidráulica Sanitárias Predial Planejamento de Recursos Hídricos e 
controle da Poluição das águas; Problemas de Saúde Pública Higiene e Segurança no Trabalho;Saneamento 
básico;Problemas de Saúde Pública;Hidrologia. 
 
Farmacêutico Bioquímico 
1 Microbiologia e imunologia: estrutura bacteriana, isolamento, identificação e classificação de bactérias, 
esterilização, desinfecção e antisepsia. 2 Bactérias pyogênicas: Stapylococcus e Streptococcus, Coccus e bastonetes 
Gram-negativos, bacilos álcool ácidos resistentes, infecções bacterianas por anaeróbicos esporulados. 3 Prevenção, 
tratamento e epidemiologia de doenças infecciosas, vacinas e sonoterapia. 4 Interferência de 
medicamentos/alimentos em exames laboratoriais. 5Virulogia. 6 Fungos. 7 Hematologia geral: índices 
hematimétricos, hemostasia e coagulação. 8 Imunohematologia. 9 Noções básicas de imunologia: antígeno e 
anticorpo. 10 Imunidade humoral e celular, hipersensibilidade, reações de fixação de complemento, aglutinação e 
preciptação. 11 Parasitologia: helmintologia, protozoologia, entomologia. 12 Biologia da infecção malárica. 13.Coleta 
de materiais biológicos, 14. Bioqumica clinica: determinação de colesterol total, HDL, LDL, VLDL, 
triglicerideos,enzimologia, uréia, creatinina, acido úrico, bilirrubinas, 15. Farmacologia clínica e terapêutica. 16. 
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Farmacovigilância. 17. Interações medicamentosas. 18. Fármacos e exames laboratoriais. 19. Analgésicos, 
antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, antialérgicos, anti-hipertensivos, anti-ácidos, anorexígenos, 
antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, vitaminas. 20.. Fármacos na gestação / amamentação. 21. 
Microbiologia e Imunologia Clínica. 22. Hematologia. 23. Vias de administração de fármacos. 24. Corticoides. 25. 
Anti- inflamatórios. 26. Formas farmacêuticas 27. Doenças causadas por vermes. 
 
Fisioterapeuta  
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. Conhecimentos 
anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, 
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. Fundamentos e 
técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. Técnicas básicas em: 
cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. Técnicas de 
treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos, 
isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. 
Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos 
de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam 
avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. 
 
Fonoaudiólogo  
Desenvolvimento normal e Retardo na aquisição da linguagem oral; Fala, audição e função de alimentação; Dislalias; 
Paralisia Cerebral - Terapia Fonoaudiológica; Disfemia; Intervenção fonoaudiológica na surdez infantil; Atrasos no 
desenvolvimento neuropsicomotor, seleção e indicação de aparelhos auditivos. Lesões lábiopalatais. Fonoaudiologia 
Escolar; Transtornos da aprendizagem da linguagem escrita. Fonoaudiologia em atenção primária à saúde. Ética 
profissional. 
 
Médico Clínico Geral 
Aspectos clínicos, epidemiológicos, fisiopatologia e tratamento de: Insuficiência Cardíaca, Insuficiência Coronariana, 
Insuficiência Hepática, Insuficiência Renal Aguda e Crônica, Pneumonias, Doenças Pulmonares Obstrutivas (Asma, 
Bronquite Crônica, Enfisema Pulmonar), Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto, Diarréia Aguda e Crônica, 
Imunodeficiências primárias e adquiridas, Diagnóstico Diferencial e Abordagem do Paciente em Coma, Anemias, 
Distúrbios Somatoformes, Desnutrição no Adulto, Distúrbios da Hemostasia, Diagnóstico Diferencial das Artrites, 
Leucemias e Linfomas e suas complicações. Conhecimentos gerais de Medicina Legal. Suporte avançado em trauma. 
Suporte avançado em cardiologia; Doenças autoimunes (Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatoide, Febre 
Reumática, Artrites Soronegativas), Distúrbios do Equilíbrio Ácido-Básico, Distúrbios Hidroeletrolíticos, Neoplasias 
Primárias e Metastáticas, Diabetes Mellitus e suas complicações agudas e crônicas, Síndrome do Hipo e 
Hipertireoidismo. 
 
Médico Veterinário 
Patologia animal: Etiologia, Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação relativos às doenças: Febre Aftosa, 
Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suína, Carências vitamínico-minerais, Principais ectoparatisoses de bovinos, 
bubalinos e suínos, Principais doenças de aves e equídeos. Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite Raças; 
Distribuição geográfica no Brasil; Importância econômica; Melhoramento do meio; Produção de carne; Produção de 
leite. Nutrição animal e Agrostológica: Valor dos alimentos; Hidratos de carbono, gorduras e proteínas; Macro e 
micro elementos minerais; Vitaminas; Concentrados e volumosos; Inspeção Sanitária e Tecnológica dos Produtos de 
Origem Animal: Inspeção “ante-mortem” dos animais de açougue; Sistema Linfático: sua importância em inspeção de 
carnes; Principais doenças infecciosas transmissíveis ao homem; Principais doenças parasitárias transmissíveis ao 
homem; Toxi-infecções alimentares; Beneficiamento do leite de consumo; Controle Químico e Microbiológico de 
leite e produtos lácticos; Métodos de diagnóstico de gestação; Fatores que contribuem para alta taxa de fertilidade; 
Importância econômica da Inseminação Artificial; Doenças e distúrbios do aparelho genital do macho e fêmea; 
Aspectos higiênicos e sanitários do pescado. Formação e manejo de pastagem; Forrageiras (gramíneas e 
leguminosas); Ensilagem e fenação Fisiopatologia da Reprodução e Inseminação Artificial: Anatomia e fisiologia do 
aparelho reprodutor; Gestação, parto e lactação. 
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Odontólogo 
Exame de cavidade bucal; etiopatogenia da cárie dental; semiologia e tratamento da cárie dental; Preparos 
cavitários; materiais forradores e restauradores; cirurgia menor em odontologia; farmacologia odontológica de 
interesse clínico; Odontologia preventiva: Epidemiologia e prevenção da cárie dentária; Epidemiologia e prevenção 
da doença periodontal; níveis de prevenção e aplicação; sistema incremental; Doenças infectocontagiosas de 
interesse odontológico; Urgência em odontologia;Conhecimento e prevenção de acidentes e infecção no trabalho; 
Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados 
especiais.  
 
Professor de Pedagogia 
  1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. 2. Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e 
Progressistas). 3. Psicologia Genética (Piaget). 4. Teoria Sócio-construtivista (Vygotsky). 5. Henri Wallon – O 
desenvolvimento infantil. 6. A Psicogênese da Escrita. 7. O Projeto Político Pedagógico da Escola. 8- Filosofia e 
Educação: As concepções da educação, Os grandes pensadores em educação, Pensadores modernos e pós-modernos 
da educação. 9- Sociologia da comunicação: pressupostos (paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. 10. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais e referencias da educação infantil). 11. Prática Educativa 
Interdisciplinar e Transdisciplinar. 12. A Literatura Infantil na Escola. 13. Educação e Ludicidade. 14. Educação 
Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e raciais). 15. Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial. 16. 
Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 18. Tecnologias, 
Informática e Educação. 19. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 20- Escola organizada por ciclos de 
formação humana; Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem.  
 
Psicólogo 
1. As inter-relações familiares: orientação psicológica da família - A criança e a separação dos pais; o psicólogo e a 
criança, vítima de maus tratos; menor e a conduta anti-social; noções básicas de psicanálise; o poder público e o 
menor; a equipe multidisciplinar na vara de menores e de família o psicólogo nessa equipe; psicologia geral - 
sensação e percepção; processo psicodiagnóstico – anamnese, testes de personalidades, de nível mental, entrevista 
de coleta de dados e coletiva; 2. Psicologia do comportamento: 2.1. Reforçamento negativo; 2.2. Reforçamento 
positivo; 2.3. Punição; 2.4. Emparelhamento de estímulos; 2.4. Distúrbios de comportamento; 2.5.Esquiva; 3. 
Depressão: tratamento; o que é? De onde vem? 4. Síndrome do pânico; 5. Psicoterapia; 6. Estresse principais 
sintomas; conceito; 7. Psicoterapia individual ou em grupo, de casal e família; crianças e adolescentes; 8. Noções de 
Relacionamentos Interpessoais: Regras de comportamento no ambiente de trabalho; Regras de hierarquias no 
serviço público; 9. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, 
colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; 10. Política de saúde mental, o papel do profissional inserida na 
saúde da família. 11. Conhecimento sobre SUAS, NOB, Cadastramento Único, Programa Bolsa Família. 
 
Químico 
Química Geral e Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, equação na forma iônica, óxido-redução. - Soluções: 
cálculos de concentrações, equilíbrio ácido base, solubilidade. - Eletroquímica da pilha; eletrólise. - Estrutura da 
Matéria: átomo, propriedades periódicas, ligações químicas. - Metais: processamento de minérios, métodos de 
obtenção. - Não metais: obtenção, propriedades e aplicações. Química Orgânica. Nomenclatura, preparação, 
propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, fenóis e 
ácidos carboxílicos. Físico-química. Termodinâmica Química: Equações de Estado, desvios da idealidade. Primeira Lei 
da Termodinâmica. Termoquímica. Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da Termodinâmica: potencial 
químico, equilíbrio químico. Equilíbrio entre fases. Cinética química. Eletroquímica: células galvânicas e eletrolíticas. 
Corrosão eletroquímica. Combustão: estequiometria, cinética e mecanismos de combustão; balanços de massa e 
energia na combustão; poder calorífico de combustíveis. Reatores químicos. Cinética das reações químicas. 
Classificação dos reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais. Balanços materiais e energéticos. Associações 
de reatores em série e paralelo. Parâmetros de rendimento dos reatores. Influência da pressão e temperatura no 
projeto de reatores. Operações unitárias da indústria química. Transporte de fluidos compreensíveis: equações 
fundamentais de balanço de energia e massa. Cálculos de perda de carga, distribuída e localizada. Bombas: tipos de 
bombas; curvas das bombas; curvas dos sistemas de bombeamento; escolha das bombas. Medidores de vazão: 
manômetros, venturi, rotâmetros. Caracterização de partículas sólidas: análise granulométrica, peneiramento. 
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Filtração: equações fundamentais para obtenção de tortas incompressíveis. Determinação dos parâmetros de 
filtração. Filtração a pressão constante, a vazão constante e a pressão e vazão variáveis. Sedimentação e 
centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. Transporte de calor: mecanismos, leis básicas e 
coeficientes de troca de calor. Equações fundamentais. Trocadores de calor: tipos e dimensionamento. 
Evaporadores: simples e múltiplos efeitos. Psicometria: relações psicométricas ar-vapor d'água; equações 
fundamentais. Difusão mássica; Lei de Fick; coeficiente de difusão. Destilação: equilíbrio líquido-vapor, diagramas de 
equilíbrio, separação por flash. Destilação binária: método de Mc Cabe-Thiele para cálculo de estágios. Recursos 
químicos. Balanços materiais e balanços energéticos com e sem reações químicas. Aplicações de balanços materiais e 
energéticos aos processos químicos. Fluxograma de processos. Produtos químicos fundamentais: matérias primas e 
utilidades para a obtenção de alguns produtos químicos orgânicos e inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, 
hidróxido de sódio, eterno, acetileno, polímeros. Águas industriais e potáveis: tratamentos para remoção de cor, 
turbidez, dureza, íons metálicos. Materiais para a indústria química: materiais empregados, seleção, corrosão. 
Instrumentação e controle de processos: seleção de instrumentos de medidas; tipos de controladores; exemplos de 
controle em alguns equipamentos de processo. Ética Profissional. 
 
Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos 
Funções organizacionais; Processo de Organização; Estrutura Organizacional; Modelos de Organização; Motivação; 
Liderança; Grupos; Comunicação Gerencial; Ética Administrativa e Responsabilidade Social Corporativa; 
Fundamentos da Organização; Administração de Recursos Humanos; Administração da Diversidade de Funcionários; 
Trabalho em Equipe; Desenho Departamental; Desenho Organizacional; Direção; Os Novos Desafios da Gestão de 
Pessoas; Gestão por competências em organizações públicas; Recrutamento de Pessoas; Seleção de Pessoas; 
Orientação das Pessoas; Modelagem do Trabalho; Avaliação do Desempenho Humano; Remuneração; Programas de 
Incentivos; Benefícios e Serviços; Treinamento; Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações; Relações com 
Empregados; Higiene, Segurança e Qualidade de Vida; Banco de Dados e Sistemas de Informações de Recursos 
Humanos; Avaliação da Função de Gestão de Pessoas; Segurança do trabalho. Legislação e normatização. Acidentes 
de trabalho. Conceito técnico e legal. Causas dos acidentes do trabalho. Análise de acidentes. Custos dos acidentes. 
Cadastro de acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Definições de atos e condições ambientes de 
insegurança. Investigação das causas dos acidentes. Estatísticas de acidentes. Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).  Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).  

PROVA PRÁTICA: Digitação. 
 

Querência – MT, 15 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Cristiane Tiecker Reidel 
Presidenta da Comissão Organizadora do Concurso Público n.º 001/2014    
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ANEXO III 

 
REGRAS PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

 

CARGOS: Agente de Manutenção Escolar, Leiturista, Agente de Manutenção Escolar, Agente de Manutenção, Agente de Serviços I, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Frentista, Lavador, Vigia, Vigia da  Saúde e Zelador. 
 
1.1. Os candidatos convocados nos termos do respectivo edital deverão submeter-se à prova de capacidade física, considerando a capacidade mínima 
necessária para suportar, física e organicamente, as atividades inerentes aos cargos acima citados. 
1.2. O candidato deverá apresentar atestado médico específico, que o habilite para a realização das avaliações previstas neste edital.  
1.3. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início da prova. Não será aceita a entrega de atestado 
médico em outro momento.  
1.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso.  
1.5. As providências para obtenção do atestado médico são de inteira responsabilidade do candidato.  
1.6. Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou temporárias, tais como estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou 
outros que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes ou diminuam ou limitem sua capacidade física e/ou orgânica não serão aceitos para fins de 
tratamento diferenciado, e ou para nova aplicação de Prova. 
2. Da composição das modalidades: 
2.1. A prova de aptidão física constará de 02 (duas) modalidades a seguir: 
a) Teste 1 – Teste de Habilidades Motoras; 
b) Teste 2 – Corrida / Caminhada. 
2.2. A nota máxima da Prova de Aptidão Física será 10,00 (dez). 
2.3. Os candidatos serão avaliados de acordo com as tabelas abaixo. 
2.4. A classificação será em ordem decrescente, mediante a média obtida nas avaliações dos testes.  
2.5. O candidato que não alcançar a media 5,00 (cinco) estará eliminado do concurso. 
2.6. Será considerado eliminado na prova de capacidade física e, consequentemente, eliminado do concurso público o candidato que: 
2.6.1. deixar de realizar algum dos testes de capacidade física;  
2.6.2. não alcançar a média aritmética simples de 5,00 (cinco) pontos no conjunto dos testes; 
2.6.3. não apresentar atestado médico específico que o habilite para os testes de capacidade física; 
2.6.4. não comparecer para a realização da prova de capacidade física. 
3. Dos Testes Físicos 
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3.1. Não será permitido ao candidato: 
3.1.1. receber qualquer tipo de ajuda física; 
3.1.2. usar qualquer material ou equipamento que o beneficie na prova; 
3.1.3 praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente; 
4. Teste 1: Circuito de Habilidades Motoras. 
4.1. A metodologia para a preparação e execução do Teste 1 – Circuito de Habilidades Motoras obedecerá aos seguintes aspectos: 
4.1.1 O Circuito de Habilidades motoras consiste em executar no menor tempo possível uma seqüência de 5 (cinco) testes práticos, determinados de 
Estações, sem intervalo de tempo entre as mesmas, a seguir especificadas:  
4.1.2. Estação 1 – Corrida Sinuosa – consiste em percorrer um trajeto sinuoso demarcado por seis cones distantes 2,00 (dois) metros entre si, dispostos 
alternadamente à frente e na lateral, estando o primeiro a 1,00 (um) metro da linha de partida.  
4.1.2.1.O candidato deverá posicionar-se atrás da linha de partida e iniciar o teste, ultrapassando os obstáculos sinuosamente (zigue-zague), até a sua linha 
final, passando para as outras estações sucessivamente. 
4.1.3 Estação 2 – Arremesso –  consiste  em  realizar  15 (quinze)  repetições  de arremesso de uma bola de Basquetebol (oficial – adulto) na parede, a uma 
distância de 2,00 (dois) metros para os homens e 1,00 (um) metro para as mulheres; saindo em seguida para a próxima estação. 
4.1.4. Estação 3 – Pular Corda – consiste em realizar 10 (dez) repetições de pular uma corda,individualmente. A corda deverá passar obrigatoriamente por 
sobre a cabeça e por debaixo dos pés do candidato.  
4.1.5. Estação 4 – Equilíbrio – consiste em percorrer um trajeto de 5,00 (cinco) metros sobre uma trave de equilíbrio ou banco sueco de 10 (dez) 
centímetros de largura. O candidato deverá caminhar sobre a trave de equilíbrio ou banco sueco até a sua metade, quando atingir esse ponto deverá 
executar um giro de 90° e caminhar lateralmente até o término do percurso, ultrapassando a linha demarcatória final (no solo), localizada a 1,00 (um) metro 
de distância a frente da trave ou banco sueco.  
4.1.6. Estação 5 – Deslocamento em 3 Sentidos – consiste  em  realizar  3  (três)  repetições  de  um percurso de 15,00 (quinze) metros, dividido em 3 (três) 
trechos de 5,00 (cinco) metros, dispostos em forma triangular. O candidato deverá realizar o percurso em três formas diferentes de deslocamentos; no 
primeiro trecho de frente; no segundo de costas e no terceiro de lado, respectivamente.  
4.1.7. Não será permitido ao candidato cometer as seguintes infrações durante a realização do Circuito de Habilidades Motoras:  
4.1.7.1. Derrubar os cones durante a realização dos testes – Estações 1 e 5;  
4.1.7.2. Deixar a bola cair ao solo, ultrapassar a distância para realizar o teste – Estação 2; 
4.1.7.3. Pisar na corda ao executar o teste – Estação 3; 
4.1.7.4. Tocar o solo, utilizar as mãos como apoio e ou tocar (queimar) a linha final – Estação 4. 
4.1.8. O candidato que cometer infrações durante a realização do Circuito de Habilidades Motoras, deverá repetir o teste no início da estação onde ocorreu 
a infração, sem interrupção da contagem do tempo.  
4.1.9. Não será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo em quaisquer das etapas.  
4.1.10. A pontuação do Circuito de Habilidades Motoras masculino e feminino, será atribuída conforme a tabela I e II a seguir:   
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Tabela I - Circuito de Habilidades Motoras para Homens - (Tempo em segundos) 
 
 

FAIXA ETÁRIA 

 
NOTA Idade 

18 a 19 

anos 

20 a 

25 

anos 

26 a 

30 

anos 

31 a 

35 

anos 

36 a 

40 

anos 

41 a 45 

anos 

46 a 

50 

anos 

51 a 

55 

anos 

56 a 60 

anos 

61 a 65 

anos 

66 a 70 

anos 

 
Ano 
Base 

1995 a 
1994 

1993 a 
1988 

1987 a 
1983 

1982 a 
1978 

1977 a 
1973 

1972 a 
1968 

1967 a 
1963 

1962 a 
1958 

1957 a 
1953 

1952 a 
1948 

1947 a 
1943 

10,0  65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

9,50  66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

9,00  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

8,50  68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

8,00  69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

7,50  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

7,00  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

6,50  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

6,00  73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

5,50  74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

5,00  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

4,50  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

4,00  77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

3,50  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

3,00  79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

2,50  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

2,00  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

1,50  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

1,00  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

0,50  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

0,00  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
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Tabela II - Circuito de Habilidades Motoras para Mulheres - (Tempo em segundos ) 
 

 

 Faixa Etária  

 
NOTA 

Idade 18 a 19 
anos 

20 a 25 
anos 

26 a 30 
anos 

31 a 35 
anos 

36 a 40 
anos 

41 a 45 
anos 

46 a 50 
anos 

51 a 55 
anos 

56 a 60 
anos 

61 a 65 
anos 

66 a 70 
anos 

Ano 
Base 

1995 a 
1994 

1993 a 
1988 

1987 a 
1983 

1982 a 
1978 

1977 a 
1973 

1972 a 
1968 

1967 a 
1963 

1962 a 
1958 

1957 a 
1953 

1952 a 
1948 

1947 a 
1943 

10,00  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

9,50  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

9,00  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

8,50  73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

8,00  74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

7,50  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

7,00  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

6,50  77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

6,00  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

5,50  79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

5,00  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

4,50  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

4,00  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

3,50  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

3,00  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

2,50  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

2,00  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

1,50  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

1,00  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

0,50  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

0,00  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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5. Teste 2: Da Corrida/Caminhada 
5.1. A metodologia para a preparação e execução do Teste 2 – Corrida/Caminhada obedecerá aos seguintes aspectos: 
5.1.1. No Teste 2 – Corrida/Caminhada, o candidato deverá percorrer a maior distância possível no tempo de 12 (doze) minutos. 
5.1.2. O candidato poderá deslocar-se durante os 12 (doze) minutos em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois 
prosseguir, percorrendo a maior distância possível; 
5.1.3. O início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora emitido por sinal sonoro; 
5.1.4. Após o final do teste o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela 
banca.  
5.1.5. Não será permitido ao candidato:  
5.1.5.1. uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca;  
5.1.5.2. deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela 
banca; 
5.1.5.3. dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar ou segurar na mão etc.). 
5.1.6. O Teste 2 – Corrida/Caminhada de 12 (doze) minutos deverá ser aplicado em uma pista de atletismo de 400 (quatrocentos) metros, em condições 
adequadas e marcação escalonada a cada 10 (dez) metros. 
5.1.7. É recomendado ao candidato comparecer para a realização dos testes trajando bermuda, camisa de malha, com manga ou sem manga, tênis e meias. 
5.1.8. Não será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo. 
5.1.9. A pontuação do Teste Corrida/Caminhada masculino e feminino será atribuída conforme as Tabelas III e IV a seguir: 
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Tabela III – Corrida/Caminhada de 12 (doze) minutos para homens – (Distância percorrida em metros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAIXA ETÁRIA 

 
NOTA 

Idade 18 a 19 
anos 

20 a 25 
anos 

26 a 30 
anos 

31 a 35 
anos 

36 a 40 
anos 

41 a 45 
anos 

46 a 50 
anos 

51 a 55 
anos 

56 a 60 
anos 

61 a 65 
anos 

66 a 70 
anos 

Ano 
Base 

1995 a 
1994 

1993 a 
1988 

1987 a 
1983 

1982 a 
1978 

1977 a 
1973 

1972 a 
1968 

1967 a 
1963 

1962 a 
1958 

1957 a 
1953 

1952 a 
1948 

1947 a 
1943 

10,00  2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 

9,50  2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 

9,00  2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 

8,50  2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 

8,00  2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 

7,50  2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 

7,00  2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 

6,50  2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 

6,00  2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 

5,50  2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 

5,00  2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 

4,50  2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 

4,00  2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 

3,50  1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 

3,00  1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 

2,50  1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 

2,00  1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 

1,50  1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 

1,00  1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 

0,50  1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 

0,00  1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 
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Tabela IV – Corrida/Caminhada de 12 (doze) minutos para mulheres- (Distância percorrida em metros) 

 
 

FAIXA ETÁRIA 

 
NOTA 

Idade 18 a 19 
anos 

20 a 25 
anos 

26 a 30 
anos 

31 a 35 
anos 

36 a 40 
anos 

41 a 45 
anos 

46 a 50 
anos 

51 a 55 
anos 

56 a 60 
anos 

61 a 65 
anos 

66 a 70 
anos 

Ano 
Base 

1995 a 
1994 

1993 a 
1988 

1987 a 
1983 

1982 a 
1978 

1977 a 
1973 

1972 a 
1968 

1967 a 
1963 

1962 a 
1958 

1957 a 
1953 

1952 a 
1948 

1947 a 
1943 

10,00  2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 

9,50  2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 

9,00  2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 

8,50  2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 

8,00  2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 

7,50  2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 

7,00  2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 

6,50  2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 

6,00  2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 

5,50  2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 

5,00  2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 

4,50  2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 

4,00  2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 

3,50  1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 

3,00  1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 

2,50  1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 

2,00  1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 

1,50  1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 

1,00  1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 

0,50  1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 

0,00  1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 
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6. Das Disposições Gerais e Finais  
6.1. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento da presente instrução ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o concurso público. 
6.2. A prova de capacidade física será aplicada por uma banca examinadora presidida por um professor com habilitação em Educação Física. 
6.3. Os imprevistos ocorridos durante a prova de capacidade física serão decididos pelo presidente da banca examinadora. 
6.4. Os testes de aptidão física terão caráter eliminatório e classificatório. 
6.5. É considerado inapto o candidato que alcançar a media menor que 05 (cinco). 

6.6. A escolha do traje e do calçado a serem utilizados nos testes, bem como o aquecimento necessário, será de exclusiva responsabilidade do candidato. 
 
 

 
 
 

Cristiane Tiecker Reidel 
Presidenta da Comissão Organizadora do Concurso Público n.º 001/2014    
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ANEXO IV 
ATRIBUÍÇÕES DOS CARGOS 

 
1.AGENTE ADMINISTRATIVO: Participar da realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamento que 
forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes, planos e ações à implantação, manutenção e 
funcionamento das atividades relacionadas com a área técnico administrativa da Prefeitura. Responsabilizar-se pelo 
arquivamento e a manutenção dos arquivos e documentos.  Participar dos levantamentos estatísticos, de 
rotinas administrativas e outros.  Participar da programação e elaboração das atividades ligadas à seleção, 
treinamento, aperfeiçoamento de pessoal. Participar da elaboração de projetos ou planos de organização dos 
serviços administrativos e outros. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir 
pareceres e informações; Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 
minutas de decretos e outros; Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 
de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; Realizar ou orientar coleta de preços de 
materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem 
e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais; operar com terminais eletrônicos; Atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; Executar outras tarefas correlatas.  
 
2. AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE: Participar da realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamento que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes, planos e ações à implantação, 
manutenção e funcionamento das atividades relacionadas com a área técnico administrativa da Secretaria de 
Saúde. Responsabilizar-se pelo arquivamento e a manutenção dos arquivos e documentos.  
Participar dos levantamentos estatísticos, de rotinas administrativas e outros.  Participar da programação e 
elaboração das atividades ligadas à seleção, treinamento, aperfeiçoamento de pessoal. Participar da elaboração de 
projetos ou planos de organização dos serviços administrativos e outros. Executar trabalhos que envolvam a 
interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, 
guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e informações; Redigir expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, 
exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros; Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, pagamentos e outros equivalentes; Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser 
adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de 
bens patrimoniais; operar com terminais eletrônicos; Atuar na área de computação, orientar e acompanhar 
processos; Executar outras tarefas correlatas.  
 
3. AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR: Executar as atividades de limpeza, higiene, conservação, manutenção do prédio 
escolar e de suas instalações, equipamentos e materiais; Receber, estocar, controlar o consumo e preparar os 
alimentos destinados ao Programa de Alimentação Escolar, observadas as diretrizes, orientações e demais normas 
fixadas pelo órgão responsável; Executar atividades de lavanderia, Auxiliar no atendimento e organização dos 
alunos, nas áreas de circulação interna/externa, nos horários de entrada, recreio e saída, Prestar assistência aos 
alunos nas atividades desenvolvidas fora da sala de aula; Auxiliar no atendimento aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; Desempenhar atividades de portaria; 
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de 
informações; Colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar, da 
implementação das normas de convívio; Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade 
educacional. 
 
4. AGENTE DE LIMPEZA URBANA: Limpar ruas e logradouros, varrendo, coletando lixo e retirando detritos 
acumulados nas sarjetas, executar serviços de limpeza e arrumação, de zeladoria, nas diversas unidades do Poder 
Executivo, bem como auxiliar no preparo de refeições esporadicamente; Varrer ruas, praças, parques e jardins do 
Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em 
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condições de higiene e trânsito; Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, 
carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; Percorrer os logradouros, seguindo roteiros 
preestabelecidos, para coletar o lixo; Raspar meios-fios; Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em 
caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para 
possibilitar seu transporte; desempenhar suas funções em veículos motorizados ou tracionados por animais; e, 
Executar outras atribuições ou atividades da mesma natureza e grau de complexidade, compatíveis com as do cargo. 
 
5. AGENTE DE MANUTENÇÃO: Realizar atividades de natureza multifuncional, a fim de fornecer auxílio na execução 
de diversos trabalhos no interior de unidades organizacionais e no ambiente externo, que não exija conhecimento 
técnico ou específico, com ações operativas de ajudar, varrer, limpar, lavar, espanar, servir, transportar, escavar, 
assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar, executar, carregar e descarregar, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
Compreende, genericamente, a execução de atividades relativas à limpeza, conservação de dependências, 
instalações, máquinas, equipamentos, instrumentos, utensílios e demais materiais de trabalho utilizados nas 
unidades organizacionais da Prefeitura Municipal; realização de atividades de natureza manual e que importem em 
esforço físico, em todas as unidades organizacionais de prestação de serviços públicos municipais; execução das 
atividades dentro das orientações técnicas e operacionais transmitidas, especificamente, pelo responsável da 
unidade organizacional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a auxiliar na realização das atividades 
finalísticas do órgão; operar máquinas, equipamentos, instrumentos manuais ou de manejo, que sejam comuns às 
atividades rotineiras das pessoas em sociedade, atendendo apenas às orientações específicas que forem necessárias 
ao cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho. Compreende, especificamente, executar serviços 
solicitados ou pertinentes a sua ocupação e nas diversas modalidades; executar serviços de limpeza e arrumação nas 
dependências da Prefeitura Municipal e outros próprios municipais, serviços que visem o bom funcionamento e 
apresentação dos prédios públicos; realizar, eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor 
em que estiver lotado; executar serviços de vigilância e recepção em portarias; atuar,quando solicitado, na execução 
dos serviços de limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros e vias públicas; executar serviços de entrega 
e recepção de documentos entre as secretarias municipais, assim como, entre a Prefeitura Municipal e os diversos 
órgãos públicos; executar serviços de carga e descarga de mercadorias, pacotes, embrulhos, entre outros, 
transportados por caminhões e veículos; fornecer apoio e auxílio na execução de serviços referentes à pinturas em 
geral, encanamento, calçamento, carpintaria, marcenaria, lanternagem de veículos, construção, pavimentação e 
reforma de ruas, praças e jardins; zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas, bem como a limpeza do 
local de trabalho; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
6. AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO: Operar conjunto motor-bomba em captações e 
estações elevatórias, registrando a leitura dos instrumentos de medição (voltímetros, amperímetros, manômetros, 
macro-medidores, dentre outros) e monitorando a operação de elevatórias com as correções necessárias    para 
timização dos sistemas, utilizando-se de recursos mecânicos ou informatizados, visando à produção (captação, 
adução e recalque) da água para a população usuária; Operar grupo motor-bombas das estações elevatórias de 
esgotos visando a destinação dos esgotos; Efetuar  e controlar o tratamento  da água e de efluentes, fazendo a 
coleta, operando estações de  tratamento, com recursos manuais ou informatizados, preparando e aplicando
 produtos químicos, controlando ph, cor, turbidez e teor de cloro, lavando e esterilizando os instrumentos de 
laboratório, substituindo os cilindros e as serpentinas utilizando-se, onde couber, dos instrumentos apropriados e 
seguindo as orientações recebidas. Realizar  manutenção básica, preventiva  e corretiva dos  equipamentos  
utilizados no trabalho,  lubrificando com óleos e graxas, trocando fusíveis, substituindo e/ou re-apertando 
gaxetas e fazendo pequenas manutenções nas válvulas controladoras da bomba e em cloradores; Executar, 
mecânica ou manualmente, serviços de manutenção em adutoras, redes e ramais de água, coleta e tratamento 
de esgotos, compreendendo a desobstrução de redes coletoras e poços de visita, conserto de tubulações e peças
 especiais nas estações  elevatórias de águas  e esgotos, lagoas de tratamento de esgotos, a operação de 
grupos geradores para ligar  equipamentos auxiliares e de motor-bombas para esgotar as valas visando assegurar a 
prestação dos serviços com qualidade aos consumidores; Executar, mecânica ou  manualmente, serviços de 
pequenas extensões  de redes, retirando pavimento,  escavando,  assentando tubos e conexões e realizando 
reaterro de  valas, para a ampliação do sistema; Operar grupos geradores, motor-bombas e máquinas 
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portáteis(ex: marteletes, compactadores, furadeiras, equipamentos de corte de tubos, etc), acionando os mesmos, 
para assegurar a manutenção visando o restabelecimento do sistema; Auxiliar as equipes de manutenção  
eletromecânica  nos serviços executados na sua área de trabalho, compreendendo montagem, desmontagem e 
transporte de equipamentos e tubulações; Efetuar a medição do consumo  de água seguindo a planta de rota da 
leitura, registrando os valores apontados no hidrômetro e as irregularidades encontradas no estado físico do 
hidrômetro, registrando as informações em formulário próprio ou equipamento informatizado; Entregar as faturas, 
boleto de  cobrança, avisos e ordens  de cortes e outros documentos  relacionados ao consumo de água/esgoto
  aos usuários seguindo a planta de rota  da entrega, registrando  as anormalidades da não  entrega  "in 
loco" e devolvendo o recibo a sua unidade com o objetivo do pagamento pelo usuário; Fiscalizar ramais ativos, 
cortados, factíveis e potenciais prestando as informações sobre anormalidades encontradas em formulário próprio 
visando a correção dos problemas verificados; Relacionar-se com cliente fornecendo informações e prestando 
esclarecimentos sobre os serviços executados; Executar  serviços de ligação, instalação  de hidrômetros, religação, 
corte, supressão e reposição nos ramais prediais, obedecendo às ordens de serviços definidas em formulário 
específico e registrando os dados de sua execução; Estabelecer a comunicação com colaboradores e unidades de 
trabalho através de telefone, ou rádio, com fins de prestar as informações sobre o andamento das atividades e de 
tomar as  providências necessárias para assegurar o curso normal do trabalho; Fazer a reposição de pavimentação a 
paralelepípedo na área utilizada para efetuar os serviços de manutenção  de adutoras, de redes, de ramais e de 
emissários, preparando a superfície, a argamassa e assentando o paralelepípedo;  Executar  serviços de limpeza e
 manutenção da  área interna  e externa do posto de trabalho, varrendo, limpando, higienizando, 
desmatando e pintando o ambiente; Manter atenção permanente com todos os aspectos relativos a higiene e 
segurança  usando adequada e obrigatoriamente fardamento e equipamentos de segurança, mantendo-os em 
condições de funcionamento e sugerindo medidas para seu aperfeiçoamento; Manter e controlar os equipamentos, 
materiais e ferramentas utilizados no trabalho, tomando as medidas necessárias para sanar danos e evitar 
extravios; Conduzir motocicletas e outro veículo destinado para realização de serviços em campo; Executar outras 
atividades correlatas e a critério do seu superior imediato. Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala 
da Secretaria Municipal de Saneamento. 
 
7. AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR: Desenvolver atividades relacionadas a execução de zeladoria, jardinagem, 
vigilância e circulação de documentos nos estabelecimentos de ensino; Zelar pela conservação e boa aparência dos 
prédios dos estabelecimentos de ensino, bem como das dependências de uso comum (pátios, jardins, quadras de 
esportes); Manter vigilância sobre as redes de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de defesa contra 
incêndio, comunicando à autoridade competente as irregularidades observadas; Zelar pela manutenção e 
conservação de móveis, utensílios, ferramentas e solicitar materiais necessários à limpeza e conservação do prédio e 
dependências, mantendo-os sob controle; Executar trabalhos de limpeza em geral nas diversas dependências dos 
estabelecimentos de ensino; Transportar volumes, recolher e remover lixo e detritos e encarregar-se da reciclagem; 
Receber e entregar correspondências, interna e externa e acompanhar alunos, quando solicitados pela Direção; 
Executar outras tarefas semelhantes. 
 
8. AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a 
organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a 
organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições; e efetuar outras 
tarefas correlatas às ora descritas , sob orientação de Nutricionistas. 
 
9. AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE: Varrer; lavar, encerar, 
limpar,paredes,janelas,portas,máquinas,móveis,equipamentos; Executar serviços de limpeza em escadarias, 
arquibancadas, áreas e pátios; Manter as instalações sanitárias limpas; limpar carpetes, lustres, lâmpadas, 
luminárias, fechaduras e olear móveis; Trocar toalhas, colocar sabão e papel sanitário nos banheiros e lavatórios; 
Remover lixos e detritos; Desinfetar bens móveis e imóveis; Arrumar dormitórios e enfermarias; Preparar leitos e 
mudar roupa de cama; Juntar, contar e transportar a roupa servida (de cama e vestuário); Auxiliar, eventualmente 
em consertos de roupas; Lavar manualmente, ou por meio de instrumentos mecânicos, lençóis, toalhas ou 
vestuários em geral; Passar a ferro e engomar a roupa lavada; Lavar frascos, recipientes e apetrechos de enfermaria, 
ambulatório e gabinetes dentários; receber e entregar roupas, registrando entrada e saída, dando balanço nas que 
estiverem em uso e em estoque; executar outras tarefas semelhantes. 
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10. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I: Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e varredura 
dos logradouros públicos, roçadeiras e capinas de estradas vicinais, apontamento e andagem de ferramentas, 
eletricista, mecânicos; capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério; preparar as sepulturas, mediante 
autorização oficial; zelar pela manutenção da limpeza das demais dependências; desempenhar tarefas afins. 
Transportar documentos  e materiais  internamente  entre as  repartições  da Prefeitura ou externamente para 
outros  órgãos  ou entidades; Levar  e receber  correspondências  e volumes  nos  correios e companhias de 
transportes; Zelar pela limpeza dos prédios públicos, e instalações da Prefeitura; Manter arrumado o material sob a 
sua guarda e responsabilidade; Fazer e servir café, água, lavar roupas e louças zelando pela higiene, limpeza e 
conservação da cantina e seus  equipamentos; Cuidar das instalações elétricas, hidráulicas e de sonorização do 
prédio da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos, providenciando ou  solicitando os  reparos necessários  ao 
perfeito funcionamento; Cuidar da vigilância  diurna dos prédios públicos; Executar serviços  de recepção e portaria; 
Solicitar  materiais  de limpeza e de cantina quando necessário; Abrir e fechar instalações  dos prédios públicos nos 
horários regulares;  Ligar ventiladores, luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los ao final  do 
expediente; Executar outras tarefas correlatas. 
 
11. AGRÔNOMO:  Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de agronomia 
com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, 
periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
Compreende, genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, 
elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; Executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; Elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; Acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; Elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; Coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; Prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais da Administração Pública; Execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; Operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; Execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. 
 
12. ARQUITETO: Supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; 
assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 
laudo e parecer técnico; elaborar e analisar processos; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e 
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e 
especializada; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de 
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho 
técnico; dar pareceres em projetos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
13. ASSESSOR JURIDICO: Representar em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou 
interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em 
qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses, as atividades de 
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consultoria e assessoria do poder Executivo, e, privativamente, a execução de dívida ativa de natureza tributária e 
não tributária,. Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros 
documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as informações levantadas, 
inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas, para obter os elementos necessários à 
defesa ou acusação; prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento 
adequado, para apresenta-lo em juízo; acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento 
através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão final do litígio; representa a parte de 
que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável; 
redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza 
administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia 
adequadas ao assunto em questão, para utiliza-los na defesa da 
Prefeitura. Pode orientar a Prefeitura com relação aos seus direitos e obrigações legais. Prestar serviços de 
consultoria jurídica aos Secretários Municipais e demais funcionários quando for o caso. Emissão de pareceres 
referente aos Processos Licitatórios. Responder conforme hierarquia ao Procurador Jurídico e Gabinete do Prefeito. 
Demais atividades correlatas e na sua área de graduação. 
 
14. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Atendimento ao público: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar 
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; digitar 
despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes 
relacionados ao departamento; receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos; conferir, 
organizar e controlar documentos e processos; realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; 
desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; minutar e transcrever atas, elaborar e despachar 
ofícios, memorandos, protocolando-os quando necessários, entre outros; registrar, informatizar dados essenciais; 
atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados, redigir ofícios, memorandos, cartas, 
relatórios; exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva; realizar tarefas auxiliares, sob 
supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e 
fornecendo materiais, operando equipamentos para reprodução e digitação de documentos em geral; zelar pela 
higiene e conservação de equipamentos; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos 
serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar 
outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
 
15. ASSISTENTE SOCIAL: Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam, trabalho variado de 
assistência social; fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias 
desajustadas; elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos adequados à recuperação 
de menores e pessoas desajustadas; encaminhar a creches, asilos, educacionais, clínicas especializadas e outras 
entidades de assistência social interessados que necessitem de amparo, providenciando, para esse fim, 
internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter intercâmbio com estabelecimentos congêneres, 
oficiais ou particulares, com os quais haja convênio para a interpretação dos problemas de menores internados e 
egressos, e para estudo de assuntos relacionados com a assistência social; organizar e controlar fichário de 
instituições e pessoas que cooperam para a solução de problemas de assistência social; redigir relatórios das 
atividades executadas e informar processos e papéis diversos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua 
área, desempenhar tarefas afins. 
 
16. ATENDENTE DE FARMÁCIA: Auxiliar na administração da Farmácia, sob orientação de profissional da área; 
Identificar medicamento; Aviar receitas, sob supervisão; Fazer registros obrigatórios; Conhecer e cumprir o controle 
de medicamentos; Manter organizado o estoque da Farmácia; Registrar faltas de medicamento para novas 
aquisições; Arquivar receitas e documentos, sob orientação; Executar serviços de rua; Executar outras tarefas afins, 
determinadas pelo superior imediato. 
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17. ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAÚDE: Compreende os empregos que se destinam a recepcionar e prestar 
serviços de apoio aos usuários, pacientes e visitantes da instituição, fornecendo informações pessoalmente ou por 
telefone, marcando consultas, encaminhando os usuários e visitantes aos locais onde 
devam se apresentar; Recepcionar os usuários, pacientes e visitantes da instituição, encaminhando-os aos setores 
onde desejem ou devam se apresentar; prestar apoio aos usuários, pacientes e visitantes da instituição; prestar 
informações sobre a estrutura física do prédio e horários de atendimento, pessoalmente e através de telefone; 
notificar aos superiores, para as providências cabíveis, observações de qualquer situação estranha à natureza da 
instituição; receber e registrar recados e/ou comunicados; registrar por escrito ou através do uso de computador, as 
visitas e os telefonemas atendidos, bem como dados pessoais ou comerciais; zelar pelo controle dos registros e 
anotações; receber e transmitir recados e documentos; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; 
executar outras atribuições afins. 
 
18. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE: Realizar atividades de natureza operacional e auxiliar, a fim de fornecer 
apoio referente à execução dos trabalhos de apoio nas unidades de saúde do Município e no interior de consultórios 
médicos, envolvendo conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de organizar, coordenar, executar, 
controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado 
funcionamento da Saúde Pública. Compreende, genericamente, a execução de atividades relacionadas com as 
demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, relacionados aos objetivos da unidade organizacional do 
Município e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade 
organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; elaboração de levantamentos e prestação de 
informações, por solicitação do dirigente da unidade organizacional; execução de atividades de natureza burocrática, 
de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais em especial, sobre os assuntos que 
caracterizam o conteúdo da área de serviços de apoio às unidades de saúde do Município; operação dos 
equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que 
sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, 
atendimentos pessoais, por telefone ou por email, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. 
 
19. AUXILIAR DE ELETRICISTA: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de 
unidades organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações 
operativas de instalar, reparar, manter, montar, fixar, substituir, consertar, limpar e avaliar, em benefício do 
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração 
Municipal, tudo sob a supervisão de um eletricista. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo 
conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as 
atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os 
instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos 
de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus 
superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos 
objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, 

especificamente, executar serviços de instalações de circuitos elétricos, tais como: montar, colocar e fixar quadros de 
distribuição; caixas de fusível; tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada e outros; instalar, reparar e 
manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e demais logradouros públicos, efetuando periodicamente 
os devidos testes necessários; executar serviços de manutenção da iluminação das vias e demais logradouros 
públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, reparar ou substituir fusíveis, disjuntores, relés, 
bobinas, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e demais equipamentos elétricos; 
instalar e reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, chaves térmicas, 
magnéticas e automáticas; executar pequenos serviços elétricos; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
20. AUXILIAR DE PEDREIRO: Auxiliar o Pedreiro para realizar atividades de natureza operacional a fim de executar 
serviços em ambiente externo, vinculado Administração Pública, com as ações operativas de construir, reparar, 
reformar, assentar, concretar, montar, instalar, preparar, aplicar, trocar e revestir, em benefício do exercício das 
funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, 
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executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu 
superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, 
utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, 
obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; 
solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam 
necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de 
trabalho. Compreende, especificamente, organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar 
superfícies a serem pavimentadas; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades 
adequadamente, para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir 
alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, pontes e 
construções similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de 
acordo com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; revestir pisos, 
paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com 
instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; concretar os pilares, 
pilaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; construir bases de 
concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de 
máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e 
estruturas semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações 
para instalações elétricas; montar e reparar telhados; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade, tudo em auxílio ao Pedreiro. 
 
21. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: Realizar atividades de natureza operacional e auxiliar, a fim de fornecer apoio 
referente à execução dos trabalhos nos consultórios dentários, envolvendo conhecimentos gerais e específicos com 
ações operativas de organizar, coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, 
sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. 
Compreende, genericamente, a execução de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços 
públicos municipais, relacionados aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação 
funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área 
de atuação funcional; elaboração de levantamentos e prestação de informações, por solicitação do dirigente da 
unidade organizacional; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários 
dos serviços públicos municipais em especial, sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da área de serviços de 
consultórios odontológicos; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Atuar em consultório dentário, preparando os pacientes para 
atendimento, instrumentando o odontólogo e manipulando materiais restauradores e cirúrgicos; orientar os 
pacientes sobre higiene bucal e prestar outras informações pertinentes; regular e montar eventualmente 
radiografias infra bucais, sob supervisão; marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas e manter em ordem 
arquivo e fichário; preparar, separar e distribuir material clínico cirúrgico-odontológico, esterilizando o que for 
necessário; zelar pela higiene e conservação de equipamentos e instrumentos odontológicos; velar pela guarda, 
conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao 
final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do 
setor, inerentes à sua função, executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à 
sua função. 
 
22. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: compreende os cargos que se destinam a proceder a limpeza do prédio e 
instalações, varrer, desinfetar, coletar e acondicionar o lixo, retirar detritos, bem como realizar os serviços de copa e 
cozinha; Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos 
trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações 
do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, 
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acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências 
dos órgãos, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, 
máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir café; manter limpos os utensílios de cozinha; Verificar a existência 
de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior 
imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar pequenos reparos 
e outras atribuições afins. 
 
23. CHAPEADOR/LANTERNEIRO: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior 
das unidades organizacionais municipais, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de 
desmontar, preparar, reparar, montar, pintar, confeccionar, limpar, substituir e consertar, em benefício do exercício 
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, 

executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu 
superior hierárquico; executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, 
especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior 
hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando 
devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, 
as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção 
individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores 
hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; 
zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, analisar o 
veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições 
necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; 
confeccionar peças simples para pequenos reparos; pintar e montar o veículo; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade. Reparar carrocerias e seus acessórios; desamassar carroceiras, 
paralamas, "capots", aros de farolete ou farol, portamalas e latarias em geral; lixar esmerilhar; desempenar portas e 
chassis; substituir peças e acessórios; reparar ou substituir trincos e fechaduras de portas em veículos em geral; 
repor e mudar peças de mecanismo de suspensão de vidraças; adaptar faróis e antenas de rádio em veículos em 
geral; consertar radiadores; executar solda a oxigênio e solda elétrica em ligas e metais; responsabilizar-se pela 
conservação e funcionamento do equipamento de trabalho; executar diferentes tipos de soldas de chapas, peças de 
máquinas e cabos em geral (soldas comuns, soldas elétricas e solda à oxigênio); manejar maçaricos e outros 
instrumentos de soldagens; preparar superfícies a serem soldadas; cortar metais por meio de chama de aparelhos de 
solda; encher por meio de solda, eixos, mancais, buchas, lâminas e outros; zelar pela conservação dos instrumentos 
e pela limpeza dos locais de trabalho; orientar os auxiliares nos serviços de sua alçada; executar tarefas afins.  
 
24. COSTUREIRA: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades 
organizacionais municipais, com as ações operativas de costurar, cerzir, pregar, preparar, controlar, supervisionar e 
requisitar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração 
Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, 
determinações ou orientações recebidas de seus superiores hierárquicos; realizar as atividades do cargo conforme as 
regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a 
execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos 
riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos e materiais 
que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das 
ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, coordenar e executar as atividades de corte e costura para 
fabricação de vestuários de crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de fraldas descartáveis e demais produtos 
infantis para montagem de kit’s bebê; promover a escolha dos materiais a serem utilizados obedecendo a critérios 
de qualidade e preço; realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos 
utilizados na fabricação dos produtos para atendimento à população carente do Município; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
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25. ELETRICISTA: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de unidades 
organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de 
instalar, reparar, manter, montar, fixar, substituir, consertar, limpar e avaliar, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração 
Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, 
determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as 
regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais 
necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, 
em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, 
utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, 
conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. 
Compreende, especificamente, executar serviços de instalações de circuitos elétricos, tais como: montar, colocar e 
fixar quadros de distribuição; caixas de fusível; tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada e outros; 
instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e demais logradouros públicos, 
efetuando periodicamente os devidos testes necessários; executar serviços de manutenção da iluminação das vias e 
demais logradouros públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, reparar ou substituir fusíveis, 
disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e demais 
equipamentos elétricos; instalar e reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e 
contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar pequenos serviços elétricos; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
26. ENFERMEIRO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos ligadas à área de 
enfermagem com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, 
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. Compreende, 

genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta 
Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da área em que esteja habilitado; 
operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das 
atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, 
encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, 
entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à prestação de serviços de 
assistência de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem; realização de consultoria interna, auditoria e 
emissão de laudos técnicos e pareceres sobre matéria de enfermagem; elaboração de planos de enfermagem, com 
base nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; planejamento e organização de 
serviços em unidades de enfermagem; coleta e análise de dados socioeconômicos da comunidade a ser atendida 
pelos programas específicos de saúde; planejamento e desenvolvimento de atividades específicas de assistência a 
indivíduos ou famílias e outros grupos da comunidade, a fim de realizar procedimentos da competência do 
enfermeiro; realização de programas educativos para grupos de comunidades, ministrando cursos e palestras 
visando à melhoria de saúde da população; realização de curativos, imobilizações especiais e tratamentos em 
situações de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas; prestação de cuidados diretos de Enfermagem 
a pacientes graves com risco de vida; prestação de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento, 
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execução e avaliação dos planos e programas assistenciais de saúde; atuação na prevenção e controle sistemático de 
infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados à clientela durante a execução da atividades da profissão de enfermagem; assistência de enfermagem à 
gestante, parturiente e puérpera, bem como o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução do 
parto normal; identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; realização 
de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária; execução das demais atividades 
compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração e da saúde 
pública municipal. Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
27. ENGENHEIRO AMBIENTAL: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar 
trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de 
engenharia ambiental com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, 
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir 
laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração 
Municipal. Compreende, genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de 
trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, 
análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao 
planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos 
municipais que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; 
elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação 
aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e 
emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho 
por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes 
das unidades organizacionais desta 
Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; 
operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das 
atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, 
encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, 
entre outras. Compreende, especificamente, a elaboração e execução de projetos de engenharia ambiental; 
proceder à análise e emissão de parecer sobre projetos ambientais; proceder a análise de susceptibilidade e 
vocações naturais do meio ambiente; elaboração de estudos de impactos ambientais; gestão de tratamento de 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos; elaboração de pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; 
análises de riscos e impactos ambientais, além de estudos de indicadores ambientais; análise do ciclo de vida dos 
produtos com poder de poluição do meio ambiente; estudo de economia ambiental; estudo de energias renováveis 
e alternativas; elaborar estudos de tecnologias limpas e valorização de resíduos; proceder análise de auditorias 
ambientais; gestão e planejamento do uso de áreas urbanas; elaborar estudos sobre gestão de recursos hídricos; 
manter intercâmbio com órgãos federal, estadual e municipal, visando firmar parcerias e convênios na área de 
engenharia ambiental; realização de estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, 
aplicável aos objetivos da administração pública municipal. 
 
28. ENGENHEIRO CIVIL: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia 
civil com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, 
periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
Compreende, genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, 
elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
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unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a elaboração e execução de projetos de 
engenharia civil no que se refere a estrutura de prédios, pontes e outros; análise e emissão de parecer sobre 
projetos no que se refere a construção de obras públicas e particulares; realização de projetos, direção e 
acompanhamento de construção de estradas de rodagem, pontes e obras que sejam necessárias ao atendimento 
dos seus objetivos de uso; realização de projetos, direção e acompanhamento de obras de drenagem para irrigações 
destinadas ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; direção e acompanhamento da 
construção de edifícios com todas as suas obras complementares vinculados aos interesses e aos objetivos da 
administração pública municipal; realização de projetos, direção e acompanhamento de construção de obras de 
calçamento de ruas, bem como a supervisão da execução de obras de saneamento urbano e rural; elaboração de 
projetos hidro sanitários; realização de planejamento e/ou projetos de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; realização 
dos cálculos dos projetos elaborados; execução, direção e acompanhamento de construção de edifícios e obras 
complementares, assim como demais serviços técnicos relativos à área de atuação profissional; realização de 
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; execução das demais 
atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública 
municipal. 
 
29. ENGENHEIRO SANITARISTA: diagnosticar problemas relacionados as redes de água e de esgoto e aos sistemas de 
saneamento; analisar e orientar o uso dos recursos das bacias hidrográficas; analisar a qualidade da água e 
diagnosticar problemas existentes, na tentativa de elaborar soluções ou métodos para atenuar os danos ambientais; 
analisar e controlar os impactos de atividades humanas sobre o ambiente natural para reduzir a poluição do ar; 
controle da poluição atmosférica; elaboração de projetos e obras hidráulicas que visam a melhoria da qualidade de 
vida da população; fiscalização dos serviços de água e esgoto existentes e elaboração de projetos de melhoria e 
ampliação;  elaboração de projetos de preservação ambiental e controle da poluição, sempre buscando promover 
um desenvolvimento sustentável; elaborar estudo relacionado a problemas de saúde pública; coordenação de 
projetos de saneamento básico; construção de canais de irrigação e drenagem pluviais; realização de projetos de 
limpeza urbana e controle e tratamento de resíduos sólidos e efluentes industriais; gestão de resíduos sólidos 
urbanos e industriais; informação e educação ambiental; monitoramento dos projetos de saneamento básico, 
elaborando maneiras de estende-los, na tentativa de que atinja a maior parcela possível da população. Estudar, 
desenvolver e usar tecnologias específicas para proteger a natureza da ação humana; realizar estudos de impacto 
ambiental, elaborar e executar planos, programas e projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento 
básico, tratamento de resíduos e recuperação de áreas contaminadas e/ou degradadas; executar vistorias nos 
empreendimentos de impacto ambiental, com ênfase no licenciamento ambiental; analisar e emitir laudos e 
pareceres técnicos sobre atividades causadoras de danos ambientais; assessorar e participar das atividades junto a 
câmara técnica, grupo de trabalho, audiência pública, organização de palestras e esclarecimentos técnicos junto aos 
funcionários, unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-cientificos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; assessorar na elaboração de relatórios de gestão técnica e administrativa, bem como 
na elaboração de planos organizacionais, visando atender os processos administrativos; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 
30. FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar 
trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de 
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farmacologia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, 
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. Compreende, 

genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à 
prestação de serviços da área de atuação profissional do farmacêutico-bioquímico; desempenho de funções de 
dispensação ou manipulação de fórmulas e farmacopéicas, quando a serviço do público; programar, orientar, 
supervisionar, executar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de 
análises clínicas, bromatológica, toxicológica, na produção e realização de controle de qualidade de insumos de 
caráter biológico, físico-químico e outros; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais 
em que se executem atividades da área de atuação profissional do farmacêutico-bioquímico; elaboração de laudos 
técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e 
serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições respectivas; manipulação 
de insumos farmacêuticos e utilização de instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender a produção de 
remédios e outros preparados quando devidamente autorizado para esse objetivo no âmbito da administração 
pública municipal; realizar atividades relacionadas às análises clínicas; controle produtos controlados, anotando sua 
venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender os dispositivos 
legais; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal. 
 
31. FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA: Realizar atividades de natureza especializada, utilizando o poder de polícia 
sanitária, a fim de executar trabalhos necessários à fiscalização de vigilância sanitária, vinculados a uma secretaria 
municipal específica, que envolvam conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, 
autuar, emitir e extrair talões, efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. Compreende, genericamente, a execução de atividades 
que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de programas 
de trabalho desenvolvidos ou a serem desenvolvidos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, 
execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a sua área 
de atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas 
com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional 
municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade 
organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a 
legislação aplicável a regulamentação sanitária municipal, estadual e federal; notificar e/ou autuar quando houver o 
descumprimento explícito da legislação de saúde pública; realizar atividades complementares e de apoio às de 
fiscalização quando necessárias; oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; 
elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de 
assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura 
Municipal de Querência; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; execução de 
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atividades de natureza burocrática de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre 
os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que 
sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias 
ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos 
pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras; Compreende, 

especificamente, fiscalizar estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos e aqueles que fornecem 
alimentação; fiscalizar e inspecionar farmácias, drogarias, perfumarias, comércio de cosméticos e correlatos, 
distribuidora e depósito de medicamentos, cosméticos e correlatos, hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios 
prestarodres de serviços de saúde (médico, odontológico, fonoaudiólogo, psicólogo, e outros), institutos de beleza e 
estética, barbearias, salões de beleza, academias de ginástica, dedetizadoras, casas de espetáculos, bailes, boates, e 
outros eventos, clubes em geral, teatros, cinemas e afins, instituições de longa permanência, orfanatos, comércios 
de ração e produtos para usos agropecuário em geral, escolas, creches, instituições de ensino em geral, hotéis, 
motéis e pousadas; inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, supermercados, armazéns, 
mercearias, hortifrutigranjeiros, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, padarias, cafés, docerias e 
bombonieres, açougues, matadouros, frigoríficos e afins, peixarias, distribuidoras e depósitos de alimentos, cozinhas 
industriais, comércios ambulantes e de alimentos, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária 
contidas na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, 
inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao 
consumo; proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as 
condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos; colher 
amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso; providenciar a interdição da venda 
de alimentos impróprios ao consumidor; inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas, habitações, construções 
em geral e terrenos não edificados, águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos de contaminação e 
coletando material para posterior análise; observar a higiene das instalações, documentos necessários para 
funcionamento e responsabilidade técnica; inspecionar as condições sanitárias dos portos secos e aeroportos, 
estações ferroviárias, logradouros públicos, locais e estabelecimentos de repouso, de reuniões e diversão pública em 
geral, cemitérios, necrotérios, bem como das medidas sanitárias referentes às inumações, exumações, translações e 
cremações; comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas autuações 
de interdições inerentes à função; orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; 
providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados 
em desacordo com as normas constantes do Código Sanitário do Município; elaborar relatórios das inspeções 
realizadas, bem como assinar documentos de rotina de trabalho tais como mapa diário de visitas, notificações, 
termos de intimação, autos de infração, interdição, apreensão, roteiros de inspeções, entre outros; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade relacionadas a saúde púbica do Município. 
 
32. FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Realizar atividades de natureza especializada, a fim de executar trabalhos 
necessários à fiscalização de obras e posturas, vinculados a uma secretaria municipal específica, que envolvam 
conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões, 
efetuar levantamentos de dados de obras, instruir processos, em benefício do exercício das funções necessárias ao 
adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, a execução de atividades que 
dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de programas de 
trabalho a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento, organização de sistemas de informações gerenciais, análise 
e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, 
execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a sua área 
de atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas 
com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional 
municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade 
organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a 
legislação aplicável a regulamentação de obras municipais; notificar e/ou autuar quando houver o descumprimento 
explícito da legislação aplicável à área de obras municipais; realizar atividades complementares e de apoio às de 
fiscalização quando necessárias; oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; 
elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de 
assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura 
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Municipal de Querência; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; execução de 
atividades de natureza burocrática de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre 
os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que 
sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias 
ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos 
pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, 

especificamente, verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras públicas e 
particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações 
sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de 
concessão de habitese; verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem 
providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; embargar construções 
clandestinas, irregulares ou ilícitas; solicitar à autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em 
desacordo com as normas vigentes; verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que 
tenham sofrido alterações de ampliação, transformação e redução; inspecionar a execução de reformas de próprios 
municipais; verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos; fiscalizar as obras e serviços realizados em 
logradouros públicos no que se refere a licença exigida pela legislação específica; intimar, autuar, interditar, 
estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos transgressores das leis, normas e regulamentos 
concernentes às obras particulares; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de 
denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades encontradas; coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do 
Município; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. Compreende, 

especificamente, verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos 
estéticos de ordem e segurança pública; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento 
das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a regularidade da exibição e 
utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda 
comercial afixada em muros, tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; verificar o horário de fechamento e 
abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das 
farmácias; verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, reforma ou demolição, bem como a 
carga e descarga de material em via pública; verificar o depósito em via pública, resíduos de fábricas e oficinas, 
restos de material de construção, entulhos provenientes de reformas e  demolições, resíduos de casas comerciais, 
bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, objetivando a desobstrução da via pública; 
apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e 
logradouros públicos; autuar e apreender as mercadorias por irregularidades e guardá-las em depósitos públicos, 
devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o 
licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 
licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento para 
instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a 
apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; fiscalizar os terrenos, 
pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; fiscalizar as ligações de esgoto 
clandestinas, diretamente em rios e lagoas; verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, 
casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer 
prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; 
realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; solicitar força 
policial para dar cumprimento à ordens superiores, quando necessário; emitir relatórios periódicos sobre suas 
atividades e manter a chefia, permanentemente, informada a respeito das irregularidades encontradas; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
33. FISCAL DE TRIBUTOS: Realizar atividades de natureza especializada, a fim de executar trabalhos necessários à 
fiscalização dos direitos de tributos municipais, vinculados a uma secretaria municipal específica, que envolvam 
conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões, 
efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
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funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, a execução de atividades que dizem 
respeito ao planejamento de ações de trabalho a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento, elaboração, 
implantação e gerenciamento de programas de trabalho, organização de sistemas de informações gerenciais, análise 
e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, 
execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a área de 
atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com 
as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional municipal 
e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional 
municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação aplicável a 
gestão de tributos municipais; notificar e/ou autuar quando houver o descumprimento explícito da legislação de 
tributos municipais; realizar atividades complementares e de apoio às de fiscalização quando necessárias; oferecer 
suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; elaboração de estudos e emissão de 
pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de assessoria em sua área de atuação 
funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura de Querência; coordenação de 
equipes de trabalho, por definição do Secretário Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de 
atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o 
conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao 
desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou 
por email, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, instruir o 
contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos 
necessários à execução da fiscalização externa; realizar o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, 
a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais e de serviços, a 
existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos por legislação específica; verificar os registros de 
pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; verificar Balanços e Declarações de Imposto 
de Renda, objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais; participar da 
análise e julgamento de processos administrativos em sua área de atuação; emitir parecer em processos de consulta 
ou qualquer processo em que for instado a se pronunciar; investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; 
dar ou executar plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; verificar a regularidade do 
licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e autônomas e 
produtor rural; informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão de lançamento de 
tributos; lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e término de fiscalização e 
de ocorrências; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda 
Municipal; promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente 
estabelecidas; propor regimes de estimativa e arbitramentos; elaborar relatórios das inspeções realizadas; propor 
medidas relativas a legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento 
das práticas do sistema arrecadador do Município; orientar e treinar os servidores e empregados públicos municipais 
que auxiliam na execução das atribuições típicas do cargo de fiscal de tributos; os serviços podem ser tanto internos 
quanto externos; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
34. FISIOTERAPEUTA: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de fisioterapia 
com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, 
periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. Compreende, 

genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos 
objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, 
projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade 
organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
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solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à 
prestação de serviços da área de atuação profissional de fisioterapia; desenvolvimento de atividades e técnicas 
fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física dos indivíduos, de acordo 
com os programas municipais voltados para a área de fisioterapia; realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, 
manutenção e funcionamento de programas relacionados à área da fisioterapia em cumprimento a políticas públicas 
municipais específicas; desenvolvimento de métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a 
melhoria da qualidade dos serviços fisioterápicos; participação em programas sociais e comunitários de saúde; 
prestação de assistência fisioterápica em postos e unidades de saúde; preenchimento de prontuários de pacientes, a 
fim de registrar o diagnóstico e o tratamento prescrito; requisição de equipamentos, instrumentais e materiais 
quando necessário; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem 
atividades da área de atuação profissional do fisioterapeuta; elaboração de laudos técnicos e realização de perícias 
técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do fisioterapeuta; realização de vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições 
profissionais do fisioterapeuta; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do 
cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal. 
 
35. FONOAUDIÓLOGO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de 
fonoaudiologia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, 
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir 
laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. 
Compreende, genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, 
elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à 
prestação de serviços da área de atuação profissional de fonoaudilogia; desenvolvimento de trabalhos de prevenção 
no que se refere à área da comunicação escrita, oral e audição; participação de equipes de diagnóstico, no intuito de 
realizar a avaliação da comunicação oral, escrita e audição; realização de terapia fonoaudiológica dos problemas de 
comunicação ora, escrita e audição; realização de trabalhos de assistência relativos ao aperfeiçoamento dos padrões 
da voz e fala; colaboração em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; realização de pareceres 
fonoaudiológico, na área da comunicação oral, escrita e audição; assessoramento e responsabilidade técnica em 
unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional do fonoaudiólogo; 
elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área 
profissional do fonoaudiólogo; realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração 
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de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do fonoaudiólogo; execução das demais 
atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública 
municipal. 
 
36. FRENTISTA: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços de abastecimentos de 
veículos e máquinas, dentro das especificações legais, vinculados a uma secretaria específica, com as ações 
operativas de abastecer, verificar, controlar, registrar, trocar e orientar, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as 
atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior 
hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando 
devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, 
os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou 
requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao 
cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas e do local de 
trabalho. Compreende, especificamente, o manuseio dos equipamentos e instrumentos de abastecimento de 
veículos e máquinas, em conformidade com as normas legais, abastecer os tanques de combustível de veículos e 
máquinas que se dirigirem às bombas de combustíveis de propriedade da Prefeitura Municipal; verificar as 
condições de fluidos dos veículos e máquinas (óleo do carter, óleo de freio, nível de água do radiador); executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
37. LAVADOR: Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves e 
pesados de todos os órgãos públicos do município; Executar serviços de lubrificação de veículos e maquinas em 
geral, empregando lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na 
lubrificação dos feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo 
de lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar 
as juntas e muda o elemento do filtro; executar serviços de lavagem de veículos e maquinas em geral; executar 
outras tarefas correlatas. 
 
38. LEITURISTA: Efetuar Leitura e entrega de faturas de água e esgoto; Cortes e religação de água e esgoto; 
confirmação de leitura de água e esgoto; Entrega de notificação de qualquer tipo; Vistoria de consumo; executar 
outras tarefas correlatas. 
 
39. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no 
interior das unidades organizacionais, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de 
desmontar, montar, limpar, regular, instalar, reparar, substituir, consertar, avaliar, controlar e supervisionar, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
Compreende, genericamente, executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, 
especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior 
hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando 
devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, 
as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção 
individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores 
hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; 
zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, desmontar, 
montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e demais componentes do equipamento, 
para devolver ou manter as máquinas em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar máquinas pesadas e 
aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento e providenciar 
a sua recuperação; executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; desmontar, reparar e 
ajustar equipamentos de apoio mecânico e implementos agrícolas; executar ou acompanhar as tarefas mais 
complexas de revisão de motores e peças diversas, para aferir-lhes as condições de funcionamento; realizar reparos 
simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico de máquinas pesadas; executar a manutenção 
preventiva e corretiva de máquinas, máquinas de construção civil, de terraplenagem e de uso agrícola, 
desmontando-as, total ou parcialmente, para conservar ou substituir peças defeituosas; testar motores e peças 
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diversas, bem como verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-lhes as condições de funcionamento e 
certificar-se de que necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, 
transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o 
equipamento e assegurar seu funcionamento regular; especificar as peças para fins de compras, procedendo à 
conferência quando da entrega do material solicitado; executar tarefas de inspeção de máquinas pesadas e 
aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; executar 
tarefas de seu funcionamento encontra-se nas condições exigidas; regular, reparar e, quando desmontagem, 
limpeza, reparo, ajuste e montagem de carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram 
exame; executar tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de substituição de peças dos sistemas de freio 
e embreagem, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e mecânica, suspensão e outras, 
para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; efetuar lubrificação nos veículos e 
máquinas; substituir e reparar baterias; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
40. MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no 
interior das unidades organizacionais, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de 
desmontar, montar, limpar, regular, instalar, reparar, substituir, consertar, avaliar, controlar e supervisionar, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
Compreende, genericamente, executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, 
especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior 
hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando 
devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, 
as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção 
individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores 
hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; 
zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, desmontar, 
montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e demais componentes do equipamento, 
para devolver ou manter os veículos/caminhões em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar 
veículos/caminhões em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento e providenciar a sua 
recuperação; executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; desmontar, reparar e 
ajustar equipamentos de apoio mecânico; executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de motores 
e peças diversas, para aferir-lhes as condições de funcionamento; realizar reparos simples ou de maior complexidade 
no sistema eletromecânico de veículos/caminhões; executar a manutenção preventiva e corretiva de 
veículos/caminhões, desmontando-os, total ou parcialmente, para conservar ou substituir peças defeituosas; testar 
motores e peças diversas, bem como verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-lhes as condições de 
funcionamento e certificar-se de que necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de 
combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para 
recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; especificar as peças para fins de compras, 
procedendo à conferência quando da entrega do material solicitado; executar tarefas de inspeção de 
veículos/caminhões em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; executar tarefas de 
seu funcionamento encontra-se nas condições exigidas; regular, reparar e, quando desmontagem, limpeza, reparo, 
ajuste e montagem de carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame; executar 
tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de substituição de peças dos sistemas de freio e embreagem, 
ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e mecânica, suspensão e outras, para 
recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; efetuar lubrificação nos veículos/caminhões; 
substituir e reparar baterias; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
41. MÉDICO CLÍNICO GERAL: Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a 
ética médica; Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e atendimentos médicos; 
tratar pacientes prescrevendo a medicação adequada; implementar ações para promoção da saúde; participar de 
programas e serviços; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
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conhecimentos da área médica; respeitar a ética médica;  planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Efetuar encaminhamentos quando 
necessário; preencher toda e qualquer documentação conforme solicitação da Secretaria; Cumprir escala de sobre 
aviso e plantão conforme escala da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
42. MÉDICO VETERINÁRIO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar 
trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de 
Medicina Veterinária com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, 
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir 
laudos, em benefício do exercício das funções adequadas ao funcionamento da Saúde Pública. Compreende, 

genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre o assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de 
habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à 
prestação de serviços da área de atuação profissional do veterinário; planejamento, direção, coordenação, execução 
e controle da assistência técnico-sanitária aos animais; prestação de assistência técnica a pecuaristas visando o 
melhoramento e a seleção das espécies, inclusive inseminação artificial; supervisão sanitária nos locais de produção, 
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal; acompanhamento e estatístico da pecuária neste 
Município; desenvolvimento de atividades de caráter técnico aos pecuaristas, a fim de instruir e orientar quanto às 
tarefas de criação e reprodução dos diversos rebanhos, visando a fertilidade e resistência às enfermidades; 
assessoramento em exposições pecuárias; estudo e aplicação de medidas em saúde pública no tocante às doenças 
de animais transmissíveis ao homem; defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais 
silvestres, bem como de seus produtos; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em 
que se executem atividades da área de atuação profissional de medicina veterinária; elaboração de laudos técnicos e 
realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do médico veterinário; 
realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 
atestados do âmbito das atribuições profissionais de medicina veterinária; execução das demais atividades que, por 
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Responsabilizar-se pela 
implementação e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal. 
 
43. MOTORISTA CATEGORIA D: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos em 
todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, 
examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, 
padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo 
conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais 
necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e 
incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos 
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inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, 
utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, 
conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, vistoriar o veículo, verificando o 
estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica para certificar-
se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota 
de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do 
Município e, quando necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de 
lixo, entulho e outros materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro 
sanitário; dirigir veículo, manipulando os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de trânsito e a 
sinalização para conduzí-lo aos locais determinados na ordem de serviço; dirigir veículo coletivo, quando necessário, 
transportando servidores e empregados públicos municipais aos locais de trabalho pré-determinados e/ou demais 
pessoas a outros locais pré-estabelecidos e devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a 
categoria do condutor; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque 
de Máquinas para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades 
porventura existentes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
44. MOTORISTA CATEGORIA E: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos em 
todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, 
examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, 
padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo 
conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais 
necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e 
incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos 
inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, 
utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, 
conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, vistoriar o veículo, verificando o 
estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica para certificar-
se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota 
de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do 
Município e, quando necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de 
lixo, entulho e outros materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro 
sanitário; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque de Máquinas 
para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura 
existentes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
45. MOTORISTA AMBULÂNCIA CATEGORIA C: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços 
externos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, com as ações operativas de dirigir, conduzir, 
transportar, abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias 
ao adequado funcionamento da Secretaria de Saúde. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo 
conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as 
atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os 
instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança 
para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em 
face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, 
equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela 
guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, vistoriar o veículo, 
verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica 
para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo 
gerenciamento da frota de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação 
estabelecida; dirigir ambulâncias e demais veículos do Município e, quando necessário, observado a categoria do 
condutor; dirigir veículo coletivo, quando necessário, transportando pacientes, servidores e empregados públicos 
municipais aos locais de trabalho pré-determinados e/ou demais pessoas a outros locais pré-estabelecidos e 
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devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a categoria do condutor; zelar pela segurança de 
passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; recolher o veículo após jornada de 
trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Hospital Municipal para possibilitar a manutenção e abastecimento 
do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade. Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
46. MOTORISTA ESCOLAR CATEGORIA D: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em 
condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, 
elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso; zela pela manutenção do veículo, 
providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para assegurar suas condições de funcionamento; pode 
efetuar reparos de emergência no veículo; pode dirigir outros veículos de transporte em caráter profissional; pode 
auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo. 
 
47. MOTORISTA CATEGORIA D/ LUBRIFICADOR: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar 
serviços externos em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, 
abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da Administração Municipal. Executar serviços de lubrificação de veículos leves e pesados de órgãos 
públicos do município. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, 
determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as 
regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a 
execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, 
obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; 
solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que 
sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das 
ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o 
nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de 
funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos; examinar as 
ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do Município e, quando 
necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de lixo, entulho e outros 
materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro sanitário; dirigir veículo, 
manipulando os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzí-lo 
aos locais determinados na ordem de serviço; dirigir veículo coletivo, quando necessário, transportando servidores e 
empregados públicos municipais aos locais de trabalho pré-determinados e/ou demais pessoas a outros locais pré-
estabelecidos e devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a categoria do condutor; recolher 
o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque de Máquinas para possibilitar a 
manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. Executar serviços de lubrificação de 
veículos e maquinas em geral, empregando lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; 
empregar a graxa na lubrificação dos feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de 
direção, cardan, óleo de lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção 
hidráulica, etc; trocar as juntas e muda o elemento do filtro; executar outras tarefas correlatas. 
 
48. ODONTÓLOGO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos ligadas à área de 
odontologia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, 
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em 
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. Compreende, 

genericamente, executar atividades que 
dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, 
organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos 
correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as 
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demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade 
organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e 
estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a 
qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade 
organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria 
em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; 
execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos 
municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos 
equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que 
sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, 
atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. 
Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação 
profissional de odontologia; realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios 
à formulação de políticas públicas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de 
programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento das enfermidades e afecções da cavidade oral; 
desenvolvimento de métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade 
dos serviços odontológicos; participação em programas sociais, comunitários e escolares de saúde; prestação de 
serviços de odontologia preventiva nas comunidades e escolas, tais como tartarotomia, limpeza, aplicação de flúor e 
educação em saúde bucal; prestação de assistência odontológica em postos e unidade de saúde; aplicação de 
anestesia gengival, trocular ou tópica, bem como localização, limpeza e obturação das cavidades dentárias, a fim de 
restaurar sua estética e funcionalidade; extração de dentes; prestação de serviços odontológicos preventivos e de 
emergência; preenchimento de prontuários de pacientes,no intuito de indicar os males constatados e o tratamento 
prescrito; requisição de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; prescrição de 
medicamentos que combatem as afecções da boca; realização de clínica buço-dentária e odonto-pediátrica; 
realização de perícias odonto-legais; emissão de atestados odontológicos; assessoramento e responsabilidade 
técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional de odontologia; 
elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área 
profissional do odontólogo; realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de 
pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do odontólogo; execução das demais 
atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública 
municipal. 
 
49. OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Operar escavadeira hidráulica na abertura, conservação e limpeza de 
vias públicas, abertura de valas em vias publicas, serviços de escavação e terraplanagem. Compreende, 

genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações 
recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas 
recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, 
rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos 
de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus 
superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao 
cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação, e limpeza das máquinas; executar outras 
tarefas correlatas. 
 
 
50. OPERADOR DE MÁQUINAS: Opera diversos tipos de máquinas escavadeiras, carregadeiras, de abrir valas, 
tratores de lâmina, dragas, bate-estacas, pavimentadoras, betoneiras, marteletes, empilhadeiras, compactadoras de 
solo, britadeiras, perfuratriz e guindastes; e equipamentos afins como motores, compressores, bombas e instalações 
de refrigeração, de ventilação, de incineração e similares, preparando-os e controlando seu funcionamento, para 
fazer funcionar ferramentas e máquinas de produção, transportar, tratar ou eliminar substâncias diversas e controlar 
a temperatura e umidade de ambientes e instalações. Efetua o abastecimento e a regulagem da máquina, 
manipulando-lhe os dispositivos de controle, a fim de prepara-la para as operações previstas; aciona a máquina, 
manipulando seus comandos e dos seus equipamentos auxiliares, para efetuar as operações requeridas; controla o 
funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como os termômetros e manômetros, para 
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assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam necessários; efetua a manutenção e 
pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes 
defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas. 
 
 
51. OPERADOR DE MOTO NIVELADORA: É responsável pela operação de máquina motoniveladora, dentro das 
especificações do secretário da pasta, zelando pela sua conservação, a fim de executar serviços de espalhamento, 
carregamento e transporte de materiais, terraplenagem e motonivelamento de vias e outras obras públicas; controla 
o funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como os termômetros e manômetros, para 
assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam necessários; efetua a manutenção e 
pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes 
defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas. 
 
52. OPERADOR DE MOTO NIVELADORA BASE: É responsável pela operação de máquina motoniveladora para 
realizar a base das vias, dentro das especificações do secretário da pasta, zelando pela sua conservação, a fim de 
executar serviços de espalhamento, carregamento e transporte de materiais, terraplenagem e motonivelamento de 
vias e outras obras públicas; controla o funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como 
os termômetros e manômetros, para assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam 
necessários; efetua a manutenção e pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e 
consertando ou substituindo partes defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar 
outras tarefas correlatas. 
 
53. OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO: efetuar Montagem e manutenção do sistema de água e esgoto; 
Operar o sistema de abastecimento; Construção e manutenção de rede água e esgoto; Manutenção de bombas; 
operação de  quadros de comandos elétrico; executar outras tarefas correlatas. 
 
54. PEDREIRO: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, 
vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de construir, reparar, reformar, assentar, 
concretar, montar, instalar, preparar, aplicar, trocar e revestir, em benefício do exercício das funções necessárias ao 
adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo 
conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as 
atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os 
instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos 
de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus 
superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos 
objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, 

especificamente, organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar superfícies a serem 
pavimentadas; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades adequadamente, 
para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, 
empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, pontes e construções 
similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com 
orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; revestir pisos, paredes e tetos, 
aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas; 
aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; concretar os pilares, pilaretes e lajes, bem 
como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de outro 
material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e 
similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para instalações elétricas; 
montar e reparar telhados; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
55. PINTOR: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de unidades 
organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de 
preparar, limpar, raspar, emassar, pintar, retocar e corrigir, em benefício do exercício das funções necessárias ao 
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adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo 
conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as 
atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os 
instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos 
de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus 
superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos 
objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. Compreende, 

especificamente, limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, lixando-as e emassando-as, utilizando 
raspadeiras, solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando 
for o caso; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes e secantes em 
proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas; pintar as superfícies externas e internas de 
edifícios e outras obras públicas, cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; retocar falhas e emendas nas 
superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
56. PROFESSOR DE PEDAGOGIA: São atribuições específicas do Professor: participar da formulação de políticas 
educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Básica; elaborar planos, programas e projetos 
educacionais no âmbito específico de sua atuação; participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico; 
desenvolver a regência efetiva; controlar e avaliar o rendimento escolar; executar tarefa de recuperação de alunos; 
participar de reunião de trabalho; desenvolver pesquisa educacional; participar de ações administrativas e das 
interações educativas com a comunidade; buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação 
reflexiva e investigativa; cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente; cumprir a hora-atividade no 
âmbito da unidade escolar de acordo com o Plano Político Pedagógico da escola em que o profissional estiver lotado. 
 
57. PSICÓLOGO: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos 
à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de psicologia com ações 
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar 
parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do 
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, 

genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e 
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e 
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais que dizem 
respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da 
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por 
solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário 
Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área 
de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: 
digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, 
informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à 
prestação de serviços da área de atuação profissional de psicologia; proceder ao estudo do comportamento 
humano, através da aplicação de testes psicológicos para determinação de características afetivas, intelectuais, 
sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo profissional e diagnóstico 
clínico; proceder à formulação de hipótese e sua comprovação experimental, visando obter elementos relevantes 
aos estudos dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do 
comportamento humano; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam 
sobre o indivíduo para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais da personalidade; participar na 
elaboração de análise ocupacional, a fim de observar as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação 
para identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as exigências da ocupação; 
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assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de 
atuação profissional do psicólogo; elaboração e realização de vistorias, de laudos técnicos e realização de perícias 
técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do psicólogo; execução das demais atividades 
compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal. 
 
58. QUÍMICO: Atividades que envolvem criatividade, supervisão, coordenação, pesquisa, orientação, execução 
especializada ou sob supervisão superior, relativas à proteção e aperfeiçoamento da técnica e da indústria 
municipal, no campo da química e da fisioquímica, bem como da química analítica geral ou especializada, além do 
estudo, tratamento e utilização econômica das substâncias minerais; realizar análises químicas, através de estudos 
preliminares de tratamento e utilização econômica de substâncias minerais e outras, como inseticida, fungicida, 
herbicida e preparação semelhantes, no que se refere ao seu aspecto puramente químico; estabelecer e elaborar 
normas, especificações e métodos de ensaio e análise; dar pareceres técnicos em processos sobre privilégios 
relacionados com a propriedade industrial; interpretar resultados de análise, preparando e fornecendo certificados, 
laudos ou boletins da análise; fornecer, quando solicitado, dados estatísticos; planejar e dirigir programas na área 
especializada; executar tarefas semelhantes, coordenar e supervisionar, quando necessário, tarefas inerentes ao 
cargo. Efetuar análises de água; e demais serviços correlatos. 
 
59. RECEPCIONISTA: Realizar atividades de natureza multifuncional na execução de trabalhos de recepção das 
pessoas que se dirigem às diversas repartições públicas municipais, não sendo exigido conhecimento técnico ou 
específico, com as ações operativas de recepcionar, atender, identificar, orientar, receber, anotar, registrar, 
encaminhar, transmitir e informar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento 
da Administração Municipal. Compreende, genericamente, a execução de atividades de natureza manual e que 
importem em esforço físico ou não, nas unidades organizacionais da Prefeitura Municipal; execução das atividades 
dentro das orientações técnicas e operacionais transmitidas especificamente pelo responsável da unidade 
organizacional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a auxiliar na realização das atividades finalísticas do 
órgão; operar máquinas, equipamentos, instrumentos manuais ou de manejo que não requeira treinamento 
especializado que sejam comuns às atividades rotineiras das pessoas em sociedade, atendendo apenas às 
orientações específicas que forem necessárias ao cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; preencher 
formulários e requisições simples; preparar relatórios padronizados de interpretações direta, lógica e objetiva; usar, 
obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; 
solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que 
sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho. Compreende, especificamente, recepcionar o 
público em geral nos diversos órgãos da Prefeitura Municipal, com a seguinte atividade: identificar, averiguar suas 
pretensões para, então, prestar informações; realizar o encaminhamento das pessoas aos locais solicitados; marcar 
entrevistas, encontros ou reuniões; receber e registrar recados e/ou comunicados; registrar por escrito ou através 
do uso de computador, as visitas e os telefonemas atendidos, bem como dados pessoais ou comerciais; zelar pelo 
controle dos registros e anotações; receber e transmitir recados e documentos; executar outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
60. SOLDADOR: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades 
organizacionais municipais, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de soldar, cortar, unir, 
reparar, inspecionar, limpar, substituir e consertar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme 
as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do 
cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios 
e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar 
acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos 
riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou 
materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza 
das ferramentas de trabalho. Compreende, especificamente, preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de 
soldagem e corte, e peças a serem soldadas; unir e cortar peças de ligas metálicas; usar processos de soldagem e 
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corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma; soldar peças por 
brasagem; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
61. TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua área 
de atuação profissional, realizados em todas as Secretarias Municipais, que envolvam conhecimentos gerais e 
específicos da área de serviços administrativos com ações operativas de planejar, organizar, gerir, coordenar, operar 
sistemas e equipamentos, executar, controlar, analisar, avaliar, digitar, vistoriar, prestar informações, ministrar 
cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao 
adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, genericamente, a execução de atividades que 
dizem respeito a implantação e o gerenciamento de programas de trabalho; execução e acompanhamento de 
planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhamento da legislação aplicável aos 
objetivos da unidade organizacional; elaboração de levantamentos e prestação de informações, por solicitação do 
dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; 
prestação de assistência técnico administrativa aos dirigentes das unidades organizacionais e aos profissionais 
especializados de nível superior desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de 
atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais em especial, sobre os assuntos que 
caracterizam o conteúdo da área de serviços administrativos; operação dos equipamentos que sejam necessários ao 
desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou 
por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. Compreende, especificamente, o processamento 
de feitos, a redação de atas, digitação de minutas de leis, projetos de lei, decretos, portarias, ofícios, memorandos, 
declarações, certidões, pareceres, relatórios técnicos e estatísticos, editais diversos, planos, programas e projetos, 
observando as normas técnicas de redação; prestar apoio técnico administrativo na elaboração da proposta 
orçamentária da unidade organizacional na qual estiver prestando serviços, caso seja necessário; prestar 
informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; revisar, 
reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; diagramar e programar a publicação de atos oficiais 
no Diário Oficial do Município; controlar o pronto-pagamento e diárias; efetuar cálculos diversos, inclusive àqueles 
relacionados ao setor de recursos humanos e de pagamento; prestar informações gerais ao público, quando 
solicitado; operar sistemas de tramitação de processos; manter o controle da freqüência dos servidores e 
empregados públicos municipais; abastecer com informações e prestar consultas a bancos de dados da 
administração municipal; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
62. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL: a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: 
escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao 
funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços 
de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da 
infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção; 
b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos 
eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor multimídia, computador, fotocopiadora, 
retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de 
leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; 
 
63. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE: Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à 
sua área de atuação profissional, realizados em todas as Secretarias Municipais, que envolvam conhecimentos gerais 
e específicos da área de serviços administrativos com ações operativas de planejar, organizar, gerir, coordenar, 
operar sistemas e equipamentos, executar, controlar, analisar, avaliar, digitar, vistoriar, prestar informações, 
ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração da Secretaria Municipal de Saúde. Compreende, 

especificamente, o processamento de feitos, a redação de atas, digitação de minutas de leis, projetos de lei, 
decretos, portarias, ofícios, memorandos, declarações, certidões, pareceres, relatórios técnicos e estatísticos, editais 
diversos, planos, programas e projetos, observando as normas técnicas de redação; prestar apoio técnico 
administrativo na elaboração da proposta orçamentária da Saúde, caso seja necessário; prestar informações ou dar 
pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; revisar, reproduzir, expedir e 
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arquivar documentos e correspondências; diagramar e programar a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do 
Município; controlar o pronto-pagamento e diárias; efetuar cálculos diversos, inclusive àqueles relacionados ao setor 
de recursos humanos e de pagamento; prestar informações gerais ao público, quando solicitado; operar sistemas de 
tramitação de processos; manter o controle da freqüência dos servidores e empregados públicos da saúde; 
abastecer com informações e prestar consultas a bancos de dados da Secretaria de Saúde; executar outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
64. TÉCNICO AGRÍCOLA: Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua área de 
habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área agrícola com ações operativas de 
organizar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, ministrar cursos e 
palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da Administração Municipal. Compreende, especificamente, a realização de atividades em nível de 
assistência técnica aos produtores agrícolas deste Município nos termos da habilitação profissional em nível técnico 
de formação; prestação de assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos, e pesquisas 
aplicadas aos programas municipais de economia agrícola, vistorias, perícias, arbitramento e consultoria, exercendo, 
dentre outras, as atividades de coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes de construções rurais, 
elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de 
programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança do trabalho no meio rural, tais como: manejo e 
regulagem de máquinas e implementos agrícolas, assistência técnica na aplicação de produtos especializados, 
execução e supervisão dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, 
comercialização e industrialização dos produtos agropecuários, administração de propriedades rurais, colaboração 
nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços de 
drenagem e irrigação; execução de trabalhos de mensuração e controle de qualidade ligados à área de atuação 
profissional; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na compra, venda e utilização de equipamentos 
em materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; emitir laudos, e documentos de 
classificação e exercer a supervisão e controle de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestação de 
assistência técnica aos produtores rurais na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários; 
prestação de assistência técnica aos produtores rurais na multiplicação de sementes e mudas, comuns e 
melhoradas; orientação de equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção de equipamentos 
agrícolas; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
65. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às 
tarefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade e auxiliar Médicos e 
Enfermeiros em suas atividades específicas; Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de 
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, 
observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os 
medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua 
competência; preparar e esterilizar materiais, instrumentalizar, ambientes e equipamentos para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos 
e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a 
fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar 
de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando 
nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção 
dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins. 
Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
66. TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos 
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; 
preparar pacientes e  realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; 
realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e  
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Extensão; executar outras atribuições afins. Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
67. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Descrição sintética: compreende os empregos que se destinam a realizar tarefas de 
orientação sobre higiene bucal e outras medidas preventivas à população e auxiliar na realização de trabalhos 
odontológicos, bem como executar procedimentos técnicos aprovados pelo CFO, com supervisão direta de 
Cirurgião-dentista. Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de 
utilização para passá-los ao Cirurgião-dentista durante a consulta ou ato operatório; preparar o paciente para 
consultas ou cirurgias, posicionandoo de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região 
bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação; passar os instrumentos ao Cirurgião-
dentista, posicionando peça por peça na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o 
desempenho funcional; proceder à assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, 
para ordená-las para o próximo atendimento e evitar contaminações; manipular materiais e substâncias de uso 
odontológico, segundo orientação do Cirurgião-dentista; orientar os pacientes sobre higiene bucal; fazer 
demonstrações de técnicas de escovação; participar do treinamento de atendentes de consultório dentário; 
executar ou auxiliar na aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental; confeccionar modelos em gesso, 
bem como selecionar e preparar moldeiras; fazer tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de 
vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais; polir restaurações, vedando a 
escultura; remover suturas; inserir e condensar substâncias restauradoras;participar dos programas educativos de 
saúde oral promovidos pela Secretaria de Saúde, orientando os usuários sobre prevenção e tratamento das doenças 
bucais;elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir 
levantamentos estatísticos;zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos 
postos sob sua guarda; manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos 
mesmos; executar outras atribuições afins. 
 
68. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Realizar atividades natureza especializada de nível técnico, relativas à 
sua área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de segurança do 
trabalho com ações operativas de organizar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar 
informações, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das 
funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, especificamente, a 
supervisão das atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam 
ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação 
pertinente; promoção de inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, sugerindo e tomando 
todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os 
servidores e empregados públicos municipais quanto a atitudes de segurança no trabalho; preparação de programas 
de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de 
segurança, visando ao desenvolvimento de atitude preventiva nos servidores e empregados públicos municipais 
quanto à segurança do trabalho; determinação da utilização pelo trabalhador dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições 
assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador; colaborar nos 
projetos de modificações prediais ou novas instalações municipais, visando a criação de condições mais seguras no 
trabalho; pesquisa e análise das causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, 
tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres 
causadoras dessas doenças; promoção de campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de 
divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o servidor e 
empregado público municipal sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e 
avaliação das atividades de treinamento e divulgação; colaboração com a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar soluções 
corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; levantamento e estudo das estatísticas de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; 
elaboração de planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e 
salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; preparação de programas de treinamento de rotina, sobre 
segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de 
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segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do 
trabalho; prestar apoio à SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, organizando as atividades 
e recursos necessários; avaliação dos casos de acidente do trabalho; executar outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. 
 
69. TÉCNOCLOGO EM RECURSOS HUMANOS: é o responsável por gerenciar atividades de departamentos de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e 
facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes no ambiente organizacional. Assessoram a Administração 
Pública em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Recrutar 
e selecionar pessoas; Analisar cargos, funções e perfil profissional; Elaborar, implantar e avaliar o desempenho 
profissional; Conhecer e aplicar as técnicas de relacionamento interpessoais; Planejar, implementar e manter 
sistemas de gerenciamento de RH; Dominar a legislação trabalhista e previdenciária; Realizar cálculos trabalhistas; 
Planejar e desenvolver políticas de trabalho em equipes; Compreender e analisar a cultura organizacional; 
Diagnosticar e propor soluções para as necessidades de pessoal; Disseminar a cultura empreendedora; Elaborar 
projetos gerenciais e de recursos humanos; Elaborar, implementar programas de desenvolvimento de pessoal; 
Elaborar, acompanhar, implementar e avaliar programas de treinamento; Elaborar, implementar e avaliar programas 
de plano de cargos, salários e carreiras; Desenvolver o senso crítico, a criatividade, o relacionamento interpessoal e 
capacidade de absorver novas informações necessárias ao processo de integração ao mercado organizacional; 
Dominar conhecimentos necessários e pertinentes ao processo gerenciamento de pessoas. Demais atividades 
correlatas. 
 
70. TRATORISTA: Opera tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de 
materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas. Observa as condições do trator no 
que se refere à manutenção, verificando pneus, combustível, etc... Diariamente solicita informação ao superior 
imediato sobre a prorrogação de trabalho, trajeto a ser realizado e recomendações a serem seguidas.  Percorre as 
ruas da cidade, relacionando os locais onde existem buracos e necessidade de manutenção no asfalto. Opera trator 
provido de rolo compressor para estender  as camadas de asfalto na construção de estrada e operação tapa buraco, 
acionando dispositivo para posicioná-los segundo as necessidades do trabalho.  Efetua operações de máquinas 
agrícolas, acionando comandos no processo de arar, gradear e roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo o 
processo de plantio e fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores. Executa serviços de terraplanagem, tais 
como remoção, distribuição nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros. Providencia o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas de sua responsabilidade. Zela pela conservação e 
limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas que utiliza na execução de duas tarefas.  
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo supervisor imediato, desde que sejam específicas com o cargo.  
 
71. VIGIA: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, em todas as 
Secretarias Municipais, com as ações operativas de vigiar, verificar, controlar, proteger e orientar, em benefício do 
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende, 

genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações 
recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas 
recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; usar, 
obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; 
solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos ou materiais que sejam necessários ao 
cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho. Compreende, 

especificamente, proceder a ronda diurna ou noturna, mantendo a vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, 
áreas abertas, terminal rodoviário, praças municipais, mercados públicos, centros de esportes, obras em execução, 
edifícios onde funcionam as repartições públicas municipais e demais áreas e logradouros públicos, para manter a 
ordem e a segurança, assim como, preservar pelo patrimônio público sob sua responsabilidade; praticar os atos 
necessários para impedir a invasão, roubos e outras anormalidades aos locais sob sua vigilância, comunicando 
imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas e contatar órgãos públicos, quando 
necessário, relatando a emergência e solicitando socorro, inclusive de ajuda policial; supervisionar a entrada e saída 
de pessoas de edifícios municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 
autorizações, para garantir a segurança do local; controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas 
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de estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; verificar se as vias de acesso aos 
prédios da Prefeitura Municipal estão devidamente fechadas; se não existe qualquer tipo de vazamento ou 
irregularidade nas instalações hidráulicas, assim como, ascender e apagar as lâmpadas dos prédios da Prefeitura 
Municipal, tomando as devidas providencias na ocorrência de fatos imprevistos; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
72. VIGIA DA SAÚDE: Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, 
em todas as Dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com as ações operativas de vigiar, verificar, controlar, 
proteger e orientar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
Administração Municipal. Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, 
padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo 
conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais 
necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, 
em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos ou 
materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza 
do local de trabalho. Compreende, especificamente, proceder a ronda diurna ou noturna, mantendo a vigilância 
sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, edifícios onde funcionam as repartições públicas municipais da 
saúde e demais áreas e logradouros públicos, para manter a ordem e a segurança, assim como, preservar pelo 
patrimônio público sob sua responsabilidade; praticar os atos necessários para impedir a invasão, roubos e outras 
anormalidades aos locais sob sua vigilância, comunicando imediatamente à autoridade superior quaisquer 
irregularidades encontradas e contatar órgãos públicos, quando necessário, relatando a emergência e solicitando 
socorro, inclusive de ajuda policial; supervisionar a entrada e saída de pessoas de edifícios municipais, prestando 
informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do local; controlar 
e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de 
estacionamento público municipal da saúde, para manter a ordem e evitar acidentes; verificar se as vias de acesso 
aos prédios da Secretaria Municipal de Saúde estão devidamente fechadas; se não existe qualquer tipo de 
vazamento ou irregularidade nas instalações hidráulicas, assim como, ascender e apagar as lâmpadas dos prédios da 
esfera da Saúde Municipal, tomando as devidas providencias na ocorrência de fatos imprevistos; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
73. ZELADOR: Zelar pelo patrimônio público avaliando e mantendo as condições de segurança das edificações e 
instalações; Realizar pequenos reparos de manutenção corretiva e preventiva em prédios e instalações; a atender e 
controlar a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; receber objetos, mercadorias, materiais, 
equipamentos; executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO V – MODELOS DE DOCUMENTOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  

 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Eu,_________________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº ____________________, 

requeiro isenção da inscrição no Concurso Público nº 001/2014 no valor de R$__________ 

(_________________________________________), para o cargo de ________________________________, de 

acordo com o item 2.8 do Edital 001/2014. 

Nesses termos. 

Peço deferimento. 

_________________________, ______ de __________________ de 2014. 

______________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente 

(Para uso exclusivo da Comissão do Concurso Público) 

Indeferido (   )     Deferido (   )   

 

 

 Querência – MT, _____ /_____ /2014. 

 

Assinatura dos membros da Comissão Julgadora:  

 

OBS: Anexar documento comprobatório da condição de doador regular de sangue, ou seja, declaração de 

regularidade expedida por Banco de Sangue Público ou Privado, constando no mínimo três doações no período 

de doze meses anteriores à publicação deste Edital. 
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FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO 

 

 

Eu (nome completo) _____________________________________________, (nacionalidade)______________, 

(estado civil) ________________, (profissão) _______________________, nascido(a) em _________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº ____________________, residente 

na Rua/Av.___________________________________________, nº _____, Bairro __________________________, 

Cidade de ________________________________ Estado _________, CEP_______________, Telefone nº 

____________________, NOMEIO E CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR(A) o(a) senhor(a) (nome completo) 

_______________________________________________, (nacionalidade) ______________, (estado civil) 

_________________, (profissão)_______________________, nascido(a) em ________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº ____________________, residente na 

Rua/Av.___________________________________________, nº _______, Bairro __________________________, 

Cidade de ________________________________ Estado _________, CEP_______________, Telefone nº 

____________________,  para o fim específico de assinar o requerimento de inscrição do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Querência  – MT.  

_________________________, ______ de __________________ de 2014. 

______________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

 

 

 




