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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2015 

 

O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Martins Junqueira, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a abertura e as normas estabelecidas para a realização de 

Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o exercício 

funcional temporário na Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Administração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social para os casos previstos na Lei Complementar 

nº 103/2006. 

1.2 Para a Secretaria Municipal de Administração, a seleção destina-se à contratação por tempo determinado e 

formação de cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas Agências Comunitárias dos Correios, cujas 

vagas foram criadas pela Lei nº 3.999/2013, visando à manutenção do Termo de Convênio firmado entre o 

Município de Tangará da Serra e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

1.3 Para a Secretaria Municipal de Esportes, a seleção destina-se à contratação por tempo determinado de 

Técnicos Desportivos para atuarem no Programa Mais Esporte, vagas estas criadas pela Lei nº 4.372/2015, e à 

contratação de Coordenador Geral, Coordenador de Núcleo e Agentes Sociais de Esporte e de Lazer, para 

atuarem no Programa de Esporte Recreativo e de Lazer – PELC, vagas estas criadas pela Lei nº 4.078/2013 e 

Lei nº 4.349/2014. 

1.4 Para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a seleção destina-se à contratação por tempo 

determinado de profissionais para atuar nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e no CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) como instrutores, vagas estas criadas pela Lei 

Complementar nº 200/2014, bem como para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Gerente do 

Programa ACESSUAS criado pela Lei 4.056/2013, e Professor de Educação Física criado pela Lei 

Complementar nº 159/2011.  

1.5 Para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a seleção destina-se à contratação e formação de 

cadastro de reserva de profissionais para substituir durante o ano de 2015, os servidores efetivos conforme os 

casos previstos na Lei Complementar nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e combinada com a Lei 

Complementar nº 159/2011, Lei Complementar nº 182/2013 e Lei Complementar nº 188/2014. 

1.6 Para a Secretaria Municipal de Saúde, a seleção destina-se à contratação e formação de cadastro de reserva 

de profissionais para substituir servidores efetivos que estão usufruindo de Licença para Tratar de 

Interesse Particular, Licença Maternidade e demais concessões prevista na Lei Complementar nº. 

006/1994, para os cargos de Técnico em Enfermagem e Gesseiro. A contratação para o cargo de artesão será 

até a realização de Concurso Público Municipal suprindo as vagas disponíveis. Vagas regulamentadas  

pelas Leis Municipais nº. 2851/2008 e 3340/2010. 
1.7 A seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual,  para aferir conhecimentos e habilidades, 

mediante aplicação de prova objetiva em caráter classificatório e eliminatório. 

1.8 Por cadastro de reserva entendem-se o conjunto de candidatos aprovados e classificados relacionados na 

listagem que contém o resultado final da seleção. O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante a 

abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos cargos. 



                                                          

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa - Tangará da Serra-MT CEP. 78.300.000 

Fone (065) 3311-4800 

 

 

2 

1.9 Os horários mencionados no presente edital e nos demais a serem publicados para a seleção, obedecerão ao 

horário oficial local. 

1.10 Para os cargos da Secretaria Municipal de Administração, Saúde e Assistência Social, as contratações de 

que trata este edital terão validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogadas por igual período. 

1.11 Para os cargos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as contratações de que trata este edital 

terão validade para o ano letivo de 2015. 

1.12 Para os cargos da Secretaria Municipal de Esportes, as contratações de que trata este edital terão validade 

conforme descrito no item 2.2 do presente edital. 

 

2 DAS VAGAS, CARGOS, FORMAÇÃO, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

 

2.1 Da Secretaria Municipal de Administração: 

Vagas Ampla PNE Cargo Formação Carga Horária Salário R$ 

01 01 --- 

Atendente de Agência 

Postal – Distrito de São 

Jorge 

Ensino Médio 

Completo 

40 horas 

semanais 
688,78 

Cadastro de reserva 

Atendente de Agência 

Postal – Distrito de 

Progresso 

Ensino Médio 

Completo 40 horas/ 

semanais 
688,78 

Cadastro de reserva 

Atendente de Agência 

Postal – Distrito de São 

Joaquim 

Ensino Médio 

Completo 40 horas/ 

semanais 
688,78 

Cadastro de reserva 
Atendente de Agência 

Postal – Gleba Triângulo 

Ensino Médio 

Completo 
40 horas/ 

semanais 
688,78 

 

2.1.1 O candidato à vaga de Atendente de Agência Postal deverá preferencialmente residir na localidade da 

vaga, visto que não receberá ajuda de custo ou transporte para o deslocamento de seu domicílio até seu local 

de trabalho. 

2.1.2 Os contratados para os cargos Atendente de Agência Postal deverão receber complemento Constitucional 

enquanto a remuneração correspondente for inferior ao salário mínimo vigente. 

 

2.2 Da Secretaria Municipal de Esportes: 

Vagas Ampla PNE Cargo Formação 
Duração do 

Contrato 

Carga 

Horária 

Salário 

R$ 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade Voleibol 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

Conselho 

10 meses 30 horas 1.486,56 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade Futsal 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

Conselho 

10 meses 30 horas 1.486,56 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade Futebol 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

10 meses 30 horas 1.486,56 



                                                          

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa - Tangará da Serra-MT CEP. 78.300.000 

Fone (065) 3311-4800 

 

 

3 

de Campo Conselho 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade Handebol 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

Conselho 

10 meses 30 horas 1.486,56 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade 

Basquetebol 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

Conselho 

10 meses 30 horas 1.486,56 

01 01 --- 

Técnico Desportivo – 

Programa Mais Esporte 

– Modalidade Atletismo 

Ensino Médio 

Completo com 

registro no 

Conselho 

10 meses 30 horas 1.486,56 

01 01 --- 
Coordenador Geral – 

PELC 

Ensino Superior 

– Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia ou 

Educação Física 

18 meses 40 horas 2.000,00 

01 01 --- 

Coordenador de Núcleo 

– PELC – Bairro San 

Diego 

Ensino Superior 

– Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia ou 

Educação Física 

14 meses 40 horas 1.300,00 

 

2.3 Da Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Vagas Ampla PNE Cargo Formação Carga Horária 
Salário 

R$ 

01 01 --- 
Instrutor de Oficina de 

Teclado, Violão e Coral 
Ensino Médio 40 horas  1.486,56 

01 01 --- 
Instrutor de Oficina de 

Dança 
Ensino Médio  40 horas  1.486,56 

01 01 --- 
Instrutor de Artes Plásticas, 

Desenho e Pintura 
Ensino Médio 40 horas  1.486,56 

02 02 --- Instrutor de Artesanato Ensino Médio 40 horas  1.486,56 

Cadastro de Reserva 
Gerente do Programa 

ACESSUAS 
Ensino Superior 40 horas 2.992,63 

Cadastro de Reserva 
Professor de Educação 

Física 

Ensino Superior em 

Educação Física 
40 horas 3.068,76 

 

2.4 Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

Vagas Ampla PNE Cargo Formação Zona 
Carga 

Horária 

Salário 

R$ 
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01 01 --- 
Motorista – 

indígena 

Ensino Fundamental 

com CNH categoria D 
Indígena 

40 horas 

semanais 
878,07 

01 01 --- 
Instrutor de 

Dança Clássica 
Ensino Médio Urbana 

De 20 até 

40 horas 

semanais 

743,28 à 

1.486,56 

01 01 --- 

Professor Ed. 

Infantil/EJA I 

Segmento/Anos 

Iniciais 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
Rural 

De 20 até 

40 horas 

aulas 

1.571,00 

à 

3.142,00 

 

2.5 Da Secretaria Municipal de Saúde: 

Vagas Ampla PNE Cargo Formação Carga Horária Salário R$ 

Cadastro de Reserva 
Técnico de 

Enfermagem 

 

Curso Técnico em 

Enfermagem 

40 horas 

semanais 
919,05 

01 01 --- 
Artesão 

 

Ensino Fundamental – 

Habilidades em 

artesanato para Trabalho 

em Grupo 

20 horas 

semanais 
741,80 

Cadastro de Reserva 

Gesseiro 

 

 

 

Ensino Médio – Com 

capacitação em Gesso 

Hospitalar ou Técnico 

em Gesso e 

Imobilização Ortopédica 

com CH de 100 horas. 

40 horas 

semanais 
1.156,52 

2.5.1 O candidato à vaga de Técnico em Enfermagem 30 horas/semanais será para a substituição de servidores 

efetivos no período diurno. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra, preencher as condições para inscrição 

especificadas a seguir e cumprir as determinações deste Edital: 

a) Ter na data de convocação idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

b) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

c) Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

d) Possuir no ato da contratação, a habilitação exigida para o cargo conforme o item 2 e a documentação 

comprobatória determinada no item “DA CONTRATAÇÃO” constante neste edital; 

e) Não ter respondido a processo criminal com condenação e sentença transitadas em julgado; 

f) Não ter sofrido sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo 

devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
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4 DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas estabelecidas 

neste Edital.  

4.2 A taxa de inscrição terá o valor discriminado na tabela abaixo: 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 

Cargos de Ensino Fundamental ou Médio R$ 20,00 (vinte reais) 

Cargos de Ensino Superior R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

4.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br, das 

09h00 do dia 20 de Março de 2015, até às 14h00 do dia 02 de Abril de 2015. O vencimento do DAM – 

Documento de Arrecadação Municipal – poderá ser pago até o dia 02 de Abril de 2015, em qualquer agência 

bancária. As inscrições não pagas até a data do vencimento do DAM será desconsideradas. 

4.4 Após o horário de encerramento das inscrições citado no subitem anterior, a ficha de inscrição e o DAM 

não estarão mais disponíveis no site.  

4.5 Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição no terminal 

disponibilizado, no local e horários informados abaixo: 

 

LOCAL ENDEREÇO DIAS E HORÁRIOS 

Biblioteca Municipal 
Avenida Brasil nº 376-E Centro, 

Tangará da Serra – MT. 

De segunda à sexta-feira, das 

07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

 

4.5.1 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e/ou via correio 

eletrônico. 

4.6 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:  

a) Acessar o site www.tangaradaserra.mt.gov.br, durante o período de inscrição; 

b) Localizar no site o “link” correlato à Seleção (Processo Seletivo SAD, SEMEC, SAÚDE, SME e SEMAS); 

c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes previstos 

neste Edital; 

 d) Imprimir o DAM – Documento de Arrecadação Municipal – e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em 

qualquer agência bancária. 

4.7 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição. 

4.8 O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas 

da lei. 

4.9 A Administração não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

4.10 O Candidato poderá inscrever-se somente para um cargo. 

4.11 Havendo inscrições do mesmo candidato em mais de um cargo será validada a última inscrição realizada 

no valor da taxa de inscrição efetivamente paga. 
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5 DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

5.1 Poderá se isentar do pagamento da taxa de inscrição, o candidato que: 

a)  For doador regular de sangue, conforme Lei Federal 7.713/2002; 

b)  Estiver desempregado, conformei Lei 8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, conforme 

Lei 8.795/2008. 

5.2 Para usufruir do direito à isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá: 

a)  Efetuar a inscrição via internet no site da organizadora: www.tangaradaserra.mt.gov.br; 

b)  Imprimir a ficha de inscrição; 

c)  Preencher requerimento de isenção de taxa constante no Anexo IV, disponibilizado no posto facilitador 

indicado no item 4.5; 

d)  Apresentar documentação comprobatória conforme item 5.3 no local e horário definido no item 4.5, no 

período de 20 a 24 de Março de 2015. 

5.3 São admitidos como documentos hábeis à isenção de taxa de inscrição: 

5.3.1 Os Doadores Regulares de Sangue: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF; documento padronizado de sua condição de doador regular expedido pelo Banco de 

Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder Público, no qual o doador faz a sua doação. 

5.3.2 Aqueles que atenderem à condição do item 5.1, letra b – estiver desempregado, conformei Lei 

8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, conforme Lei 8.795/2008, devem apresentar: 

a) se empregados de empresas privadas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo das páginas que 

contenham fotografia, da página de identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações 

salariais), e da primeira página subsequente a que é em branco.  

b) se servidores públicos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – 

CPF, e cópia do contracheque referente ao mês de Fevereiro/2015. 

c) se pensionistas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia 

do Comprovante de Crédito atual do benefício fornecido pela Instituição pagadora; cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação, anotação do último 

contrato de trabalho e da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída 

da anotação do último contrato de trabalho.  

d) se estagiários: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia 

do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 

fotografia, identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente à que é em 

branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  

e) se autônomos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

declaração dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia de 

contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA); e cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato e 

da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último 

contrato de trabalho. 

f) se desempregados: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

declaração de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de sociedade 

profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas 

conforme modelo do Anexo IV; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que 

contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho, da primeira página subsequente 

à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  

g) se empregado de pessoa física: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia; 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
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identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página 

subsequente à que é em branco. 

5.4 A cópia dos documentos comprobatórios relacionados no subitem anterior, deverão ser entregues no local e 

horário estabelecidos no item 4.5, pessoalmente ou por terceiro mediante procuração com firma reconhecida 

em cartório, até o último dia do período para o pedido de isenção da taxa de inscrição previsto no item 5.2, 

letra d. 

5.4.1 Não haverá prorrogação do período para a entrega ou envio da documentação.  

5.5 No dia 27 de Março de 2015, será publicada no mural da Sede Administrativa desta municipalidade, no 

site www.tangaradaserra.mt.gov.br e no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, a relação contendo os 

pedidos de isenção de taxa de inscrição deferidos e indeferidos. 

 

6 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA 

 

6.1 O candidato deverá acessar o site www.tangaradaserra.mt.gov.br, no dia 07 de Abril de 2015, para 

consultar a confirmação de sua inscrição mediante a publicação do Edital de Homologação das inscrições 

deferidas e indeferidas.  

6.2 Em nenhuma hipótese o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido. 

6.3 Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que: 

a) não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 

b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; 

c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição; 

d) efetuar o pagamento do DAM após o prazo estabelecido.   

6.4 Os locais e horários de prova serão divulgados nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e  

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, a partir do dia 09 de Abril de 2015. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 

7.1 É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição. 

7.2 Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização da prova, 

deverão solicitá-lo e preencher requerimento indicando a necessidade específica, encaminhando juntamente 

com o requerimento, a documentação necessária que comprove a necessidade, pessoalmente ou por 

procurador, no local estabelecido no subitem 4.5, até às 16h30min  do dia 02 de Abril de 2015. 

7.2.1 O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, bem como a 

qualificação completa do candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo. 

7.3 Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições, seja qual for 

o motivo alegado, não terão a condição atendida. 

7.4 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, razoabilidade e 

prévia comunicação. 

 

8 DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1 Para os cargos do referido Processo Seletivo será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, 

mediante aplicação de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, abrangendo os conteúdos 

programáticos constantes do ANEXO I deste edital. 

 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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Prova Objetiva Total 

100 pontos 100 pontos 

 

8.2 Da prova objetiva: 

 

8.2.1 Para os cargos do referido Processo Seletivo, a prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, 

terá 20 (vinte) questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante no Anexo 

I deste Edital, sendo 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, valendo 5,00 (cinco pontos) 

cada questão. 

8.2.2 Em cada questão de múltipla escolha constarão 04 (quatro) alternativas dentre as quais somente 01 (uma) 

estará correta. 

8.2.3 O tempo de duração da Prova Objetiva será de 03 (três) horas para todos os cargos, já incluído o tempo 

para preenchimento da folha de resposta. 

8.2.4 Caso haja questão anulada, será concedida a pontuação da referida questão a todos os candidatos. 

8.2.5 Serão considerados classificados os candidatos que atingirem 30% de acertos na Prova Objetiva. 

 

9. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  

 

9.1 A prova Objetiva será realizada no dia 12 de Abril de 2015, com início às 08h00 e término às 11h00 

(horário local), em locais que serão divulgados oportunamente na internet, no site: 

www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

9.2 Será vedada a realização das provas fora do local designado. 

9.3 Não será permitido o ingresso de candidatos no estabelecimento após o fechamento dos portões. 

9.4 O candidato poderá comparecer ao local designado para as provas com antecedência de meia hora, pois 

deverá estar dentro da sala de realização da prova no horário indicado no item 10.1, munido de: 

a) ficha de inscrição ou cópia do comprovante de pagamento da taxa; 

b) original de documento de identidade pessoal, com foto; 

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

9.5 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 

Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 

Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos 

de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira de Trabalho, bem como a 

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

9.6 A ficha de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

9.7 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer 

outros documentos diferentes dos acima definidos. 

9.8 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza. 

9.9 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 

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

material de consulta. 

9.10 No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer nos locais das 

provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação/Fiscais de sala. O descumprimento da presente 

instrução implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

9.11 A Administração não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

9.12 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 

9.13 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos 

locais de prova, a Comissão procederá à inclusão do referido candidato, com a apresentação de documento de 

identificação pessoal, e do comprovante de pagamento original. 

9.14 Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local 

de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de Candidatos afixada na 

entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de 

identificação.  

9.15 Sem a apresentação do documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que 

seu nome conste na relação oficial de inscritos na seleção e apresente o comprovante de inscrição. 

9.16 O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, preenchendo os 

alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de respostas, único 

documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do caderno de prova e na folha 

de respostas. 

9.17 Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

9.18 Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

9.19 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

9.20 Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 

caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o 

candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 

9.21 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 45 (quarenta e cinco) 

minutos do tempo da prova Objetiva, levando  consigo o caderno de prova. 

9.22 Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, 

após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

9.23 Será automaticamente excluído da Seleção o candidato que: 

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 

b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.6 deste Edital; 

c) não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado; 

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, 

notas, impressos não permitidos e calculadoras; 

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 

h) não devolver a folha de respostas;  

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, 

executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 
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j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste 

Edital. 

9.24 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação 

e de classificação. 

9.25 É proibida a permanência do candidato nos locais de prova após o término e entrega do cartão de 

resposta.  

9.26 O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 14 de Abril de 2015, na Secretaria Municipal de 

Administração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde  e nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

9.27 O edital de classificação será divulgado a partir do dia 24 de Abril de 2015, publicado no mural do Paço 

Municipal de Tangará da Serra, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Esportes, 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura e nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

 

10 DO DESEMPATE 

 

10.1 Em caso de empate, a Comissão de Processo Seletivo deverá decidir levando-se em conta o critério 

abaixo relacionado: 

a) Maior idade (ano, mês, dia). 

 

11 DO RESULTADO FINAL 

 

11.1 O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado a partir do dia 29 de Abril de 2015, no mural do 

Paço Municipal de Tangará da Serra, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de 

Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e em 

jornal de circulação diária. 

 

12 DOS RECURSOS 

 

12.1 Será assegurado ao candidato o direito a recursos quanto à homologação das inscrições, gabarito da prova 

objetiva, edital de classificação, prova prática e perícia médica. 

12.2 Os recursos deverão ser protocolados, com as devidas fundamentações, no setor de Protocolo Geral na 

sede da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, situada à Avenida Brasil nº 2350-N, Jardim Europa, das 

09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. 

12.3 O prazo recursal será de 02 (dois) dias úteis, respeitando o horário de atendimento previsto no item 12.2, 

a contar da publicação do edital do fato gerador do recurso. 

 

13. DA CONVOCAÇÃO 

  

13.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados de acordo com sua classificação, através 

de Edital de Convocação, a ser divulgado nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt.  

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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13.2 O candidato que não comparecer no prazo estipulado de 02 (dois) dias úteis em Edital de Convocação, 

será automaticamente desclassificado. 

13.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos Editais de Convocação. 

 

14 DA CONTRATAÇÃO 

   

14.1 Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de novas vagas, o Município promoverá tantas 

convocações e contratações quanto forem necessárias. 

14.2 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos (originais e cópias) abaixo 

relacionados:  

a) Comprovante de Escolaridade;  

b) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “D”, para os cargos de Motorista; 

c) Atestado Pré-admissional (aptidão física e mental), expedido por uma Clínica de Medicina do 

Trabalho;  

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;  

f) Certidão de Reservista, (quando do sexo-masculino);  

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);  

h) Comprovante de residência;  

i) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP;  

j) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa conforme 

modelo disponibilizado pelo departamento de pessoal; 

k) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos, (se dependente);  

l) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos, (se for o caso);  

m) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos;  

n) CPF dos filhos maiores de 14 anos;  

o) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca de Tangará da Serra-MT, relativo 

a existência ou inexistência de ações cíveis e criminais, (com trânsito em julgado);  

p) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento que especifique número da conta naquela 

Instituição Financeira;  

q) Declaração de Imposto de Renda (ano base 2014); 

r) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo a existência ou 

inexistência de Débitos municipais (Setor de Tributação); 

s) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo 

administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em 

alguma função; 

t) Para os cargos da zona indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas 

lideranças da Comunidade na qual pretende trabalhar; 

u) Comprovante da carteira profissional regulamentada por Conselho. 

 

14.3 No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, este ficará impedido de participar de qualquer 

Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos. 

14.4 O Pessoal contratado submeter-se-á ao Regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo – e ao 

Regime Geral de Previdência Social. 
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15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 O Contrato Temporário poderá ser extinto antecipadamente nas seguintes hipóteses: 

a) Quando o contratado der justo motivo para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria Ordenadora 

da despesa. 

b) A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. 

c) Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de 

inadimplemento da cláusula ou condição contratual. 

d) Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei. 

e) Com o retorno de servidor efetivo afastado/licenciado ou convocação do concurso público; 

f) Pelo término do prazo contratual; 

g) Qualquer ato de inexecução contratual praticado pelo candidato, este ficará impedido de participar de 

qualquer processo seletivo realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos. 

 

16. DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de 

Administração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria 

Municipal de Saúde ,Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão definida pela Portaria nº 

176/GP/2015, de 02/03/2015. 

16.2 É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo 

através do meio de divulgação acima citado. 

 

 Tangará da Serra – MT, 19 de Março de 2015. 

 

 

 

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA 

Prefeito Municipal  

 

 

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

ADEMIR APARECIDO ANIBALE 

Secretário Municipal de Esportes 

 

 

IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

MARIA DE LOURDES FERNANDES BLANCO POLLON 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CARGOS DE COORDENADOR DE NÚCLEO – PELC E 

COORDENADOR GERAL - PELC – ENSINO SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA :  Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 

verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 

MATEMÁTICA - Resolução de situações problemas envolvendo: O sistema de numeração decimal, 

porcentagens, e juros simples, regras de três, medidas (tempo, massa, volume, comprimento) e geometria; 

CONHECIMENTOS GERAIS - Geografia e História do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará 

da Serra.  Atualidades sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais.Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MOTORISTA – INDÍGENA – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Português: Interpretação Textual (narrativas indígenas); Encontros vocálicos e consonantais; sinônimos e 

antônimos; ortografia; substantivos; pronomes; oração e sujeito; Matemática: Noções sobre conjunto; sistema 

de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas envolvendo as quatro operações; introdução à 

geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; matemática Paresi (sistema de medidas, seqüência numérica).  

Conhecimentos Gerais e específicos: Demografia do município de Tangará da Serra e área Paresi; 

Vegetação, Relevo; Hidrografia do município de Tangará da Serra; Transporte, Localização do Brasil no 

Continente e no Mundo; Sistemas de produção; História do Povo Paresi; Organização social Paresi; 

Conhecimentos específicos de Língua Materna, 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: INSTRUTOR DE DANÇA CLÁSSICA – ENSINO MÉDIO 

 

 Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; Conhecimentos 

Específicos: Plano Nacional de Cultura e Metas do Plano Nacional de Cultura, Lei nº 4.145/2013 – Sistema 

Municipal de Cultura, Lei 4.144/2013 – Fundo Municipal de Cultura, Lei nº 4.168/2013 – Conselho Municipal 

de Cultura, 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ARTESÃO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Português: Interpretação Textual, Encontros vocálicos e consonantais, sinônimos e antônimos, ortografia, 

substantivos, pronomes, oração e sujeito; Matemática: Noções sobre conjunto, sistema de numeração, 

operações fundamentais, resolução de problemas envolvendo as quatro operações, introdução à geometria, 

ponto, reta, plano, semi-reta. Conhecimentos Gerais: Demografia do município de Tangará da Serra, 

vegetação, relevo, hidrografia do município de Tangará da Serra, localização do Brasil no Continente e no 

Mundo, Conhecimentos Especificos: Saúde Mental no SUS, Os Centros de Atenção Psicossocial, este manual 

tem todo conteúdo referente ao CAPS, inclusive as principais Portarias. Lei n°. 10.216 de 06 de abril de 2001 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoa portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental " Relações Interpessoais; Relacionamento com o Público; Noções de Postura e 

Ética Profissional. Qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, 

sigilo e postura; Formas de tratamento. Direitos dos Deficientes. A ética no serviço público.  

 

 



                                                          

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa - Tangará da Serra-MT CEP. 78.300.000 

Fone (065) 3311-4800 

 

 

15 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: GESSEIRO – ENSINO MÉDIO 

 

 Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; Conhecimento  

Especifico: Ética, Cidadania e Legislação Profissional; Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia; 

Técnicas de imobilização e confecção de aparelho gessado;  Fraturas, luxações, contusões, entorses e 

ferimentos em geral (procedimentos básicos específicos do técnico); Normas de biossegurança; Prestação de 

Primeiros Socorros Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia; Física das radiações; Técnicas 

radiológicas do crânio; Técnicas radiográficas dos ossos e articulações; Mamografia; Exames contrastados; 

Fatores radiológicos; Equipamento de radiodiagnóstico; Outros procedimentos e modalidades diagnósticas;  

Câmara escura; Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em 

radiologia; Radioproteção; Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental; Políticas de Saúde; Saúde 

Pública; Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ENSINO MÉDIO 

 

 Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; Conhecimento 

Especifico Princípios gerais de biossegurança; Aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem; 

Sinais Vitais; Administração de medicamentos. Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: 

parada cardíaca (protocolo 2010), choque, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca 

congestiva, hipertensão e arritmias; Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência 

respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica; Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, 

desequilíbrios ácido-básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos; Cuidados de 

enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, gravidez ectópica, 

sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual e parto de emergência; 

Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente 

depressivo; Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, 

obstrução das vias aéreas superiores e parada cardíaca; Cuidados de enfermagem no trauma: ABCDE do 

trauma, traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, 

traumatismo intra – abdominal, queimaduras, eletrocussão, ferimentos e afogamentos. Cinemática do trauma; 

Epidemiologia do trauma; Prevenção do trauma; Políticas de Saúde; Saúde Pública; Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO : ATENDENTE DE AGÊNCIA POSTAL – ENSINO MÉDIO  

 

Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal,  Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; Conhecimentos 

Específicos: relações Interpessoais; Relacionamento com o Público; Noções de Postura e Ética Profissional. 

Qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura; 

Formas de tratamento. Direitos dos Deficientes. A ética no serviço público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO : TÉCNICO DESPORTIVO  – ENSINO MÉDIO  

 

Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal,  Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; Conhecimentos 

Específicos: relações Interpessoais; Relacionamento com o Público; Noções de Postura e Ética Profissional. 

Qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura; 

Formas de tratamento. Direitos dos Deficientes. A ética no serviço público, Noções Básicas das diferentes 

modalidades: Processo Pedagógico (ginástica, caminhada/ alongamento, tênis de mesa, atletismo, voleibol, 

basquetebol, handebol, futsal, futebol, dança, bicicross, música (coral, flauta, violão e teclado), contador de 

histórias/ teatro, recreação e jogos de salão); Noções básicas de socorros de urgência; Noções básicas de 

informática (sistema operacional de Windows, Word e Excel); Manual de Diretrizes do Programa de Esportes 

e Lazer da Cidade – PELC. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: INSTRUTOR DE OFICINAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ENSINO 

MÉDIO 

 

 Português: questões de Língua Portuguesa, referentes à: Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, 

Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, 

Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e Consonantais, Acentuação Gráfica. 

Matemática: Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO SUPERIOR 

 

 A história e as atuais tendências da Educação Física – Processos de ensino e avaliação da Educação Física 

Escolar. – Conhecimentos sobre o corpo (anatômico, fisiológico, bioquímico, biomecânicos e afetivos). – A 

cultura popular e corporal da Educação Física. – Conceitos e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, 

recreativos e competitivos), lutas e ginásticas. – A aptidão física, desenvolvimento das habilidades motoras e 

das capacidades físicas. – A Educação Física e a ética, a saúde, a orientação sexual, a pluralidade cultural e o 

meio ambiente. – A Educação Física para a pessoa com deficiência. Normas e funções da prática da educação 

física; Recreação física escolar e desportiva; Conhecimentos de fisiologia; - Regras e Procedimentos 

Pedagógicos dos esportes (futebol, voleibol, basquetebol, handebol, futsal, atletismo). – Motricidade: 

cognição. Metodologia de ensino aplicada a disciplina de Educação Física. Noções básicas de socorros de 

urgência 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR DE ED. INFANTIL/EJA I SEGMENTO/ANOS 

INICIAIS 

 

1.1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel 
social da Educação Infantil; As fases do desenvolvimento infantil (Piaget, Vygotsky, Wallon); A organização 

do tempo e do espaço na Educação Infantil; Planejamento, e avaliação; Direito da infância e a relação 

creche/centro infantil e família; Legislação: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei 9.394/96;  Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI); 

Parecer Nº 20 de 11 de novembro de 2009/CNE/CEB e Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 

2009/CNE/CEB  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Resolução - CNE;  Resolução 

006/08 do Conselho Municipal de Educação de Tangará da Serra-MT; Orientações Curriculares do Município 

de Tangará da Serra-MT, 2012. 

1.2 CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto, Alfabetização e 

Letramento, classes gramaticais, ortografia e pontuação; As Classes Gramaticais, Ortografia e Pontuação; 
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MATEMÁTICA - Resolução de situações problemas envolvendo: O sistema de numeração decimal, 

porcentagens, e juros simples, regras de três, medidas (tempo, massa, volume, comprimento) e geometria;  

CONHECIMENTOS GERAIS - Geografia e História do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará 

da Serra; Atualidades sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: GERENTE DO PROGRAMA ACESSUAS – ENSINO SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA :  Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 

verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 

MATEMÁTICA - Resolução de situações problemas envolvendo: O sistema de numeração decimal, 

porcentagens, e juros simples, regras de três, medidas (tempo, massa, volume, comprimento) e geometria; 

CONHECIMENTOS GERAIS - Geografia e História do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará 

da Serra.  Atualidades sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais.Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). 
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

 

No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e/ou o tratamento especial necessário(s). 

(   ) Outras ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________                      _______________________________ 

      Local e data                                                  Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

 

 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA 

 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________, CPF nº 

____________________, venho através deste requerer Isenção da Taxa de Inscrição para o cargo de 

__________________________________________ referente ao Processo Seletivo nº 001/2015 para 

Contratação de Profissionais da Secretaria Municipal de ___________________________________. 

 

 

 

Tangará da Serra, ____ de _________________ de 2015. 

 

 

 

 

___________________________                      _______________________________ 

     Local e data                                                     Assinatura do candidato 



                                                          

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa - Tangará da Serra-MT CEP. 78.300.000 

Fone (065) 3311-4800 

 

 

20 

 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO 

 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________, CPF nº 

____________________, declaro para os devidos fins que estou desempregado(a), não exerço 

atividade como autônomo(a), não participo(a) de sociedade profissional e minha situação econômica 

não me permite arcar com o valor da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo nº 001/2015, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de minha família. 

 

 

 

 

Tangará da Serra, ____ de ___________________ de 2015. 

 

 

 

 

___________________________                      _____________________________ 

        Local e data                                                  Assinatura do candidato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


