MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS
EDITAL n. 1/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

O Presidente da Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto nº 1.363 de 13 de abril de 2016,
torna público, para conhecimento dos interessados, a realização do Concurso Público de Provas de
Provas para o provimento de cargos dos Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, de acordo
com as condições e normas contidas neste Edital e na legislação de pessoal em vigor, Leis
Complementares 16/2005, 18/2005, 22/2005, 48/2011 e 077/2015 cujas inscrições estarão abertas
a partir de 18 a 29 de abril de 2016.
1. Das Disposições Preliminares:
1.1 - O Concurso será regido por este Edital e pelos diplomas legais e regulamentares referentes ao
assunto.
1.2 - O Concurso visa selecionar candidatos para o exercício dos cargos existentes no Quadro
Permanente estabelecidos nas Leis Complementares ns. 16/05, 18/05, 22/05, 48/11 e
077/2015.
1.3 - O número de vagas, escolaridade, requisitos, jornada de trabalho, atribuições e vencimento
inicial são os constantes nos Anexos I deste Edital.
1.4 - As vagas abertas e oferecidas serão preenchidas dentro do prazo de validade do concurso,
atendendo o interesse e a conveniência da administração.
1.4.1 - Durante o período de validade do Concurso, o número de vagas poderá ser acrescido na
forma estabelecida na legislação em vigor e seu preenchimento se dará pela ordem de
colocação.
1.5 – As vagas destinadas ao Cadastro de Reserva estão devidamente identificadas no Anexo I.
1.5.1 - Os candidatos aprovados em vagas destinadas ao Cadastro de Reserva não obtêm nem
expectativa de direito, ficando no aguardo da abertura da respectiva vaga.
2. Das Vagas Destinadas aos Portadores de Deficiência:
2.1 - Os candidatos portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a provas, conteúdos programáticos, critérios de avaliação e de
classificação, assim como à duração, ao horário e ao local de realização das provas, conforme o
estabelecido neste Edital.
2.2 - Aos candidatos portadores de deficiência, aprovados no Concurso serão reservados 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das
atribuições do cargo, observando-se os dispositivos constantes no Decreto Federal n. 3.298, de
20 de dezembro de 1999.
2.2.1 - A aplicação do percentual estabelecido no item 2.2 se dará por categoria, utilizando
somente números inteiros, com arredondamento para 1 (uma) vaga, quando a fração for
maior que 1/2 (meio).
2.3 - Para concorrer a uma dessas vagas o candidato deverá:
a) no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar, quando realizar a inscrição via internet, ou entregar laudo médico original, emitido
nos últimos três meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), e a causa
de deficiência.
2.3.1 - O candidato portador de deficiência deverá entregar, no ato de inscrição, pessoalmente ou
por procurador, o laudo médico a que se refere o item anterior.

2.3.2 - O candidato após realizar sua inscrição via Internet deverá encaminhar o laudo médico, via
SEDEX ou AR (Aviso de Recebimento), para o endereço abaixo, devendo ser postado
impreterivelmente até o dia 29 de abril de 2016.
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2.3.3 - O laudo médico não será devolvido e não serão fornecidas cópias desse laudo.
a) no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar, quando realizar a inscrição via internet, ou entregar laudo médico original, emitido
nos últimos três meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), e a causa
de deficiência.
2.4 - O candidato portador de deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, tratamento
diferenciado para o dia de realização das provas escritas, indicando as condições de que
necessita para a sua realização na Ficha de Inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet,
mediante laudo médico que justifique atendimento especial, entregue nos termos do item
2.3.2 deste Edital.
2.5 - O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme normas constantes
neste Edital, perderá o direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e
acarretará o não-atendimento às condições especiais para realizar a prova, não podendo
impetrar recurso em favor de sua decisão.
2.6 - A não-observância do disposto no item 2.3 ou a não habilitação como portador de deficiência
pela perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.
2.7 - O candidato que no ato de inscrição se declarar portador de deficiência, se aprovado no
concurso, figurará na listagem geral de candidatos, para divulgação dos resultados e respectiva
classificação, além de figurar, também, em lista à parte com a sua classificação, tão somente
para efeito de conhecimento.
2.8 - As vagas previstas no item 2.2 deste Edital, que não forem providas por falta de candidatos
portadores de deficiência ou por reprovação no concurso ou na perícia médica, por
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, serão preenchidas pelos demais
candidatos, observada a ordem de classificação.
3. Dos Requisitos para Investidura no Cargo:
3.1 - São requisitos básicos para a contratação e exercício do cargo:
a) ter sido aprovado no Concurso Público;
b) ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação;
d) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
e) estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
g) comprovar a escolaridade e os requisitos básicos exigidos para o exercício das atribuições do
cargo, quando da convocação a contratação;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovado mediante exame
médico-pericial;

i) comprovar que não incorre em acumulação ilícita de cargos, conforme o estabelecido em Lei;
j) apresentar outros documentos pessoais que se fizerem necessários, e requisitados quando da
convocação para posse;
l) apresentar quando da convocação, documento comprobatório de Registro no Conselho de
Entidade de Classe, quando o exercício profissional daquele cargo ou função assim o exigir;
m) não ter sofrido penalidade no serviço público municipal nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da
legislação vigente;
n) não ter sofrido condenações por crimes no exercício de atividades do serviço público;
o) aos candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde, deverão comprovar residência no
setor para onde realizarem sua inscrição (área urbana ou rural), através de contas de água, luz,
telefone, contrato de aluguel, declaração de associação comunitária ou de autoridade policial.
p) cumprir as determinações deste Edital;
3.2 - A não-comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1, inclusive aqueles
que vierem a ser exigidos com base na letra “j”, impedirá a posse do candidato ao cargo,
implicando em sua eliminação do Concurso.
4. Das Inscrições:
4.1

- As inscrições serão efetuadas exclusivamente via INTERNET no endereço
www.iguatemi.ms.gov.br e www.idagem.com.br, pelos procedimentos a seguir especificados.

4.2 - Período: de 18 a 29 de Abril de 2016.
4.3 - Taxa de Inscrição:
Nível superior = R$ 120,00
Nível médio = R$ 70,00
Nível fundamental e demais = R$ 50,00
4.4 - O candidato para realizar a inscrição deverá:
a) preencher os dados solicitados no Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.iguatemi.ms.gov.br e www.idagem.com.br
b) Após o preenchimento do Formulário de Inscrição, imprimir o boleto bancário, disponível no
mesmo endereço eletrônico, para o pagamento da taxa.
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, mediante boleto bancário, pagável em toda rede
bancária e, preferencialmente, na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas
impreterivelmente até o dia 29 de abril de 2016.
d) Quando portador de deficiência, enviar laudo médico acompanhado da cópia da inscrição, por
Sedex, até o dia 29 de abril de 2016 para o seguinte endereço.
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4.5 - Após as 17h (horário - MS) do dia 29 de abril de 2016, o acesso às inscrições estará bloqueado.
4.6 - O comprovante de inscrição do candidato inscrito pela internet estará disponível no endereço
eletrônico www.idagem.com.br, após o acatamento da inscrição, que se dá em até 02 (dois)
dias úteis após o pagamento da taxa, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a
obtenção desse documento.
4.7 - O candidato não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da Lei.

4.8 - Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do CPF/MF e do RG do candidato.
4.9 - Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o
candidato com CPF irregular ou que utilizar CPF de terceiros para realizar a sua inscrição.
5. Das Disposições Gerais sobre a Inscrição:
5.1.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas legais existentes e as contidas
neste Edital e em outros a serem publicados.
5.1.2 - Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas no Edital e
na legislação pertinente certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3 - É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por correspondência via postal ou via FAX .
5.1.4 - Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
5.1.5 - Cada candidato realizará as provas correspondentes a um único cargo.
5.1.6 - É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros, assim como a
transferência da inscrição para outrem.
5.1.7 – As informações constantes da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando à Comissão Organizadora o direito de excluir aquele que não preencher a
solicitação de inscrição via Internet, de forma completa, correta e legível, em especial os
campos referentes ao nome, CPF, endereço e o CEP de sua residência.
5.1.8 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento do evento por conveniência da Administração.
5.1.9 - O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá indicar
na Ficha de Inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet, no campo específico, os
recursos especiais necessários.
5.1.10 - A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade, observado o prazo estabelecido neste Edital, inclusive para postagem do
documento.
5.1.11 - O candidato declara ao realizar sua inscrição via Internet que tem ciência e aceita que, caso
aprovado e convocado, deverá entregar, por ocasião da posse, os documentos comprobatórios
dos requisitos exigidos para o cargo.
5.1.12 – Para o pagamento da taxa de inscrição serão observados, para o recebimento de cheques,
os critérios adotados por cada estabelecimento bancário ou lotérico, tornando sem efeito a
inscrição que tenha o cheque devolvido por qualquer motivo.
5.1.13 - A inscrição do candidato será confirmada mediante Edital, com a relação dos inscritos
publicada no www.diariomunicipal.com.br/assomasul e também disponibilizado via Internet
em www.idagem.com.br.
5.1.14 - O candidato deverá conferir no edital publicado ou no site se a sua inscrição foi
confirmada. Caso seja detectado algum problema, o candidato poderá entrar em contato com
a Comissão Organizadora, para verificar o ocorrido.
5.1.15 - Em hipótese alguma o candidato poderá realizar Prova sem que esteja confirmada sua
inscrição através da publicação e na relação dos candidatos inscritos e divulgada via Internet.
5.1.16 - Em caso de existência de mais de uma inscrição, realizada pelo mesmo candidato, terá
validade somente a inscrição de data mais recente, se observados todos os procedimentos.
5.1.17 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar sistematicamente, a publicação de
todos os atos e editais referentes ao Concurso no Diário Oficial ou pela internet.
5.2. Da Isenção da Taxa de Inscrição:

5.2.1 – Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº. 2.557, de 13 de dezembro de 2002, deverão
observar os procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual n. 11.232, de 27 de maio de
2003, na falta de legislação municipal específica, o qual determina que:
Art. 1º Para habilitar-se à isenção da taxa de inscrição em concurso público promovido pela
administração pública estadual, o candidato deverá comprovar que se encontra, na data da
abertura das inscrições, concomitantemente:
I - a condição de desempregado, mediante apresentação de:
a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com a baixa do último emprego ou
acompanhada do número de inscrição na Agência Pública de Emprego do Estado de Mato
Grosso do Sul; ou
b) cópia da publicação do ato que o desligou do serviço público, se ex-servidor público
vinculado à administração pública pelo regime estatutário;
II - a condição de carente, mediante declaração firmada pelo próprio candidato, conforme
modelo Anexo, de que a renda per capita da família é de valor igual ou inferior a meio salário
mínimo nacional, considerando, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que
vivam sob o mesmo teto;
III - a situação de residente há mais de dois anos no Estado de Mato Grosso do Sul,
apresentando:
a) cópia do título de eleitor de cartório de circunscrição eleitoral do Estado, com emissão
anterior a vinte e quatro meses da data de publicação do Edital de abertura do concurso
público;
b) comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública ou
com organização ou entidade privada sediado no Estado, com data de admissão de mais de
vinte e quatro meses da data de abertura do concurso público.
5.2.2 - Os candidatos deverão efetuar a inscrição via “Internet”, de acordo com o previsto na alínea
“a” do item 4.4 deste Edital, requerendo a isenção do pagamento da taxa de inscrição no
Concurso Público, de acordo com o estabelecido na legislação;
5.2.3 - Postar, através de SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), ou entregar pessoalmente, no
período de 18 a 20 de abril de 2016, o requerimento de isenção de taxa de inscrição,
disponível no site do concurso, devidamente assinado e os demais documentos mencionados
na legislação citada neste item.
5.2.4 - O endereço para encaminhamento ou entrega dos documentos relacionados no item anterior
é:
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5.2.5 - O candidato que tiver seu requerimento de isenção da taxa de inscrição indeferido, conforme
relação
a
ser
publicada
no
Diário
Oficial
do
Município
www.diariomunicipal.com.br/assomasul e também disponibilizado via Internet em
www.idagem.com.br, deverá recolher o valor da taxa de inscrição de acordo com o
estabelecido no subitem 4.3 deste Edital, a data limite de 29 de abril de 2016 .
5.2.6 - O candidato que tiver seu requerimento de isenção indeferido e não cumprir as normas
estabelecidas no item anterior perderá os direitos decorrentes da inscrição.
5.2.7 - Responderá nos termos da lei, o candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar
declaração falsa para se beneficiar da isenção da taxa de inscrição.
6. Do Concurso:

6.1 - Da Prova Escrita:
6.1.1 - As Provas Escritas, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, terão 40 questões
de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta, e os Conteúdos Programáticos
constam do Anexo II deste edital.

a) Prova Escrita

Nível Alfabetizado (Ajudante de Manutenção, Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas, Auxiliar de
Mecânico, Auxiliar de Obras, Auxiliar de Serviços Diversos (zona urbana), Coletor de Lixo,
Cozinheiro (zona urbana e rural), Motorista I, Motorista II, Motorista III, Oficial de
Manutenção, Operador de Máquinas, Vigia e Zelador.
Prova

Conteúdo

No. Questões

Pontos

01

Língua Portuguesa

20

50,00

02

Matemática

20

50,00

Ensino Fundamental Completo (Atendente de Saúde (zona urbana e rural)
Prova

Conteúdo

No. Questões

Pontos

01

Língua Portuguesa

10

25,00

01

Matemática

10

25,00

02

Conhecimento Específico

20

50,00

Nível Médio Completo Sem Conhecimento Específico (Auxiliar de Administração e Cuidador de
Idosos)
Prova

Conteúdo

No. Questões

Pontos

01

Língua Portuguesa

20

50,00

02

Matemática

20

50,00

Nível Médio Completo com Conhecimento Específico (Assistente de Administração, Comprador,
Fiscal de Tributos, Técnico de Contabilidade, Técnico de Enfermagem, Técnico em Finanças, Técnico
em Licitação, Técnico em Radiologia)
Prova

Conteúdo

No. Questões

Pontos

01

Língua Portuguesa

10

25,00

01

Matemática

10

25,00

02

Conhecimento Específico

20

50,00

Nível Superior (Todos)
Prova

Conteúdo

No. Questões

Pontos

01

Língua Portuguesa

20

50,00

02

Conhecimento Específico

20

50,00

b)

A média da Prova Escrita será somatória simples dos acertos em cada uma das provas:

6.1.2 - Serão considerados aprovados nas Provas Escritas, os candidatos que obtiverem pontuação
igual ou superior a 60 (sessenta pontos) pontos e que não tenha obtido 0,00 (zero) em
nenhuma das provas.
6.2. - Da Realização das Provas Escritas:
6.2.1 – A previsão de realização das Provas Escritas é para a data provável de 05 de junho, a ser
confirmada em edital juntamente com o local e o horário, tudo publicado e disponibilizado
no site www.idagem.com.br
6.2.1.1 - A duração das Provas Escritas será de 03 (três) horas.
6.2.2 - O candidato deverá comparecer no local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário fixado no Edital, munido do documento oficial de identidade com
fotografia e caneta esferográfica azul ou preta.
6.2.3 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda ou furto, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
dias, sendo nessa ocasião, submetido à identificação especial em formulário próprio (coleta de
dados, assinatura e impressão digital).
6.2.4 - O candidato que não apresentar documento de identidade, por ocasião da realização da Prova
Escrita, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do certame.
6.2.5 - O candidato deverá assinar a lista de presença na sala de realização da Prova Escrita.
6.2.6 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o início da realização das provas.
6.2.7 - A ausência do candidato implicará em sua eliminação, não havendo, em hipótese alguma,
outra oportunidade.
6.2.8 - O candidato ao terminar as provas entregará ao fiscal o cartão de respostas devidamente
assinado, podendo se retirar a qualquer tempo.
6.2.9 - O candidato, ao retirar-se do local de realização das provas, só poderá levar o seu caderno de
provas após uma hora e meia após o início da prova, sendo que aqueles que se retirarem
antes deste prazo, poderão obter o caderno da prova aplicada através do site
www.idagem.com.br.
6.2.10 - Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, após o término da prova, para
assinatura da ata e saída em conjunto.
6.2.11 - Não serão computadas questões não assinaladas e questões que contenham mais de uma
resposta, emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
6.2.12 - Será sumariamente eliminado o candidato que:
a) utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas;
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou
descortês para com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades;
c) afastar-se da sala de provas antes de seu término, sem o acompanhamento do fiscal;
d) for surpreendido durante as provas comunicando-se com outro candidato ou utilizando máquinas
de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações;
e) os aparelhos de telefone celular, ou qualquer outro tipo de comunicador deverão
obrigatoriamente estar desligados à vista de todos, pois caso o aparelho esteja com o
candidato e venha a receber qualquer tipo de chamada, alarme ou notificação, gerará a
eliminação do candidato.
e) utilizar processos ilícitos na realização das provas, constatado por meio de perícia.

6.2.13 - Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas fora da data, do horário, do local e
do espaço físico pré-determinados.
6.3. – Dos gabaritos e do resultado das Provas Escritas
6.3.1 - O gabarito com as respostas será divulgado em no máximo 02 (dois) dias após a realização das
Provas Escritas.
6.3.2 – O resultado das provas escritas será divulgado em até 30 (trinta) dias após a sua realização.
7. Dos Recursos:
7.1 - O candidato poderá recorrer, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a partir da
publicação do Edital, contra o contido em qualquer um dos editais (abertura das inscrições,
relação de inscritos, gabarito das provas, e resultado de provas escritas) utilizando os
formulários disponíveis no site www.idagem.com.br, acessando a área do candidato.
7.2 - O candidato poderá interpor recurso, mediante requerimento em formulário próprio, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do edital que queira impugnar
ou corrigir seu conteúdo.
7.3 - O recurso deverá ser devidamente preenchido e, obrigatoriamente, com as seguintes
especificações:
a) um formulário, devidamente preenchido, “exclusivo” para cada questão suscita e com a respectiva
justificativa do recurso;
b) em cada formulário deverá constar a indicação do número da questão cujo Gabarito da Prova
Escrita esteja sendo questionado e com a respectiva fundamentação.
7.4 - Se houver alteração de Gabarito da Prova Escrita ou se da análise do recurso resultar anulação
da questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
7.5 - Recursos extemporâneos ou inconsistentes, bem como justificativa, argumentação ou redação
idêntica, não serão analisados e respondidos.
7.6 - Os recursos interpostos não serão aceitos fora do prazo estabelecido, nos itens 7.1 e 7.2, sendo
considerada para tanto a data do envio eletrônico.
7.7 - A decisão proferida pela Comissão Organizadora, referente ao recurso interposto, será
publicada e disponibilizada na internet.
8. Da Média Final e Ordem de Classificação :
8.1 – A média final será calculada pela somatória simples das questões acertadas:
MF = PE
MF = Média Final
PE = Média da Prova Escrita
8.2 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Média Final atribuída a
cada um deles.
8.3 - Ocorrendo igualdade na Média Final prevista no item 8, será observado o disposto no art. 27,
parágrafo único, da Lei Federal n. 10.741/ 2003, seguindo-se:
a)

maior pontuação na Prova 2;

b)

maior pontuação na Prova 1;

c)

o de maior idade.

8.4 - O resultado do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal, publicado e disponibilizado
na internet.

9. Da Convocação e Nomeação e Posse:
9.1 – A convocação e a nomeação dos aprovados será realizada observando-se rigorosamente a
ordem de classificação para cada cargo.
9.2 - Os candidatos aprovados serão convocados através de Edital, publicado e disponibilizado na
internet, para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos neste edital no prazo máximo
de 15 dias à partir da publicação.
9.3 – Apresentada a documentação, o candidato se apresentará para a realização de exame médicopericial, sendo obrigatória a sua aprovação.
9.4 – Aprovado no exame médico-pericial, o candidato será nomeado por ato do Prefeito Municipal.
9.5 – O ato de nomeação será devidamente publicado nos termos da legislação vigente.
9.6 - O candidato após nomeado tomará posse em até 05 dias, submetendo-se ao Estágio Probatório
de 03 (três anos).
9.7 – O servidor em estágio probatório será avaliado trimestralmente pelo chefe imediato, sendo
considerado reprovado e conseqüentemente exonerado, aquele que tiver avaliação deficiente
em duas avaliações consecutivas ou três alternadas.
9.8 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que:
a) não se apresentar para tomar posse no prazo fixado;
b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;
c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do cargo.
9.9 – O candidato aprovado e convocado para posse, que por algum motivo não puder tomar posse,
poderá desistir de sua classificação inicial, passando a ocupar a última posição.
10. Da Comissão Organizadora do Concurso:
10.1 - A Comissão Organizadora ficará instalada na
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS
Rua Laudelino Peixoto n. 871 - Centro
Iguatemi/MS
CEP: 79.960-000
11. Das Disposições Gerais:
11.1 - O candidato será responsável pelo acompanhamento da publicação dos atos relativos ao
Concurso.
11.2 - O prazo de validade deste será de 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do seu
resultado, podendo ser prorrogado por período de até 2 (dois) anos.
11.3 - Durante a vigência do Concurso, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou
necessidade da administração, serão aproveitados os candidatos aprovados, obedecida
rigorosamente a ordem de classificação.
11.4 - O candidato será responsável pela exatidão e atualização dos dados em sua Ficha de Inscrição,
durante a validade, em especial o endereço residencial.
11.5 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação, valendo para
esse fim a publicação dos atos.
11.6 - Os documentos referentes ao Concurso ficarão sob a guarda da Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal, durante a sua vigência e após esse período poderão ser incinerados.
11.7 - O candidato que, na ficha de inscrição, prestar declaração falsa, inexata, fraudulenta ou eivada
de irregularidades, ou apresentar documentos falsos ou praticar atos dolosos, a qualquer
tempo, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes anulados, inclusive sua contratação.

11.8 – Os cargos previstos no quadro especial destinam-se ao atendimento dos programas
financiados com recursos federais e estaduais, podendo ser declarada a desnecessidade em
caso de extinção do programa.
11.9– As provas serão aplicadas com a utilização da ortografia antiga.
11.10 As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não
efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.
11.11– Durante o período de vigência do Concurso, em caso de contratação temporária por
excepcionalidade ou emergência de profissionais das carreiras inclusas no certame, serão
aproveitados os candidatos aprovados, pela ordem de classificação.
11.12- Os casos omissos e as dúvidas que surgirem durante a aplicação do Concurso serão dirimidos
pela Comissão Organizadora.
Iguatemi, MS, 15 de Abril de 2016.

JOSÉ ELIAS RODRIGUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Decreto nº.1.363/2016

ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS PRA CONCURSO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, CARGA HORÁRIA, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, VAGAS DISPONÍVEIS E SALÁRIO BASE

Código

100

101

Cargo

Assistente
Social

Auditor-Fiscal
Tributário

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

Atribuições
Atuar de acordo com a Política Nacional e a Política
Municipal de Assistência Social, identificando e
analisando problemas e necessidades materiais e
psicossociais da população e aplicando métodos e
processos básicos do serviço social; planejar, executar e
supervisionar os programas realizados no município;
promover atividades de caráter educativo, recreativo,
cultural e assistencial; planejar e atuar na comunidade
através de ações em rede; potencializar as parcerias
internas com as demais áreas sociais da Educação e
Saúde; incrementar as parcerias público-privadas,
aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas
participativas, dirigindo atividades com grupos e
incentivando organizações sociais; atuar em programas
multidisciplinares educacionais e de saúde de interesse
da comunidade; executar atividades correlatas.
Constituir o crédito tributário, mediante lançamento,
proceder à sua revisão de ofício, homologar, aplicar as
penalidades previstas na legislação e proceder à revisão
das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; em
caráter geral, prestar assistência especializada, com vista
à formulação e à adequação da política tributária ao
desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento,
coordenação, controle, supervisão, orientação e
treinamento; desenvolver outras atividades que

Requisitos

Vagas

Salário Base

Nível Superior
completo em
Serviço Social e
registro
profissional no
Conselho da
categoria

01

3.783,85

Nível Superior
completo

01

4.370,34

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

Atribuições

Requisitos

Vagas

Nível Superior em
Pedagogia com
habilitação
especifica para
magistério

11

Nível
Superior
Completo
(Bacharelado) em
Biologia e registro
profissional
no
Conselho
da
Categoria

01

Salário Base

demandem interpretação da legislação tributária.

102

Auxiliar de
Desenvolviment
o Infantil

103

Biólogo

104

Enfermeiro
Padrão – Zona
Urbana

40 horas

40 horas

40 horas

Atuar junto às crianças nas diversas fases de Educação
Infantil, auxiliando o professor no processo ensinoaprendizagem; auxiliar as crianças na execução de
atividades pedagógicas e recreativas diárias; cuidar da
higiene, alimentação, repouso e bem estar das crianças;
auxiliar o professor na construção de atitudes e valores
significativos para o processo educativo das crianças;
planejar junto com o professor regente, atividades
pedagógicas próprias para cada grupo infantil; auxiliar o
professor no processo de observação e registro das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças; auxiliar o
professor na construção de material didático, bem como
na organização e manutenção deste material;
responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças
junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre
família e creche; acompanhar as crianças, junto aos
professores e demais funcionários em aulas-passeio
programadas pela instituição de ensino; participar de
capacitações de formação continuada.
Desenvolver projetos pesquisas na área de biologia,
organizar e manejar recursos naturais, desenvolver
atividades de educação ambiental, realizar diagnósticos e
estudos
biológicos
ambientais, assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão,
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de co
mplexidade associadas à profissão de biólogo.
Receber e encaminhar o paciente, apresentando e
explicando os procedimentos a serem realizados; orientar
e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na
verificação de sinais vitais como pulso, temperatura,

Nível Superior em
Enfermagem e
registro
profissional no

Cadastro de
Reserva

1.040,56

3.783,85

4.370,34

Código

105

Cargo

Engenheiro Civil

Carga
Horária
Semanal

20 horas

Atribuições

Requisitos

pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar vacinas;
administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos;
realizar visitas domiciliares; promover bloqueios de
epidemias; promover grupos educativos com pacientes;
atuar de forma integrada com profissionais de outras
instituições parceiras; atuar em equipe multiprofissional
no desenvolvimento de projetos terapêuticos em
Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção,
promoção e reabilitação da saúde individual e coletiva;
tomar decisões visando a gestão apropriada da equipe de
trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos
e práticas; avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseadas em evidências científicas; manter o
sigilo das informações confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral; executar
atividades correlatas.

Conselho da
categoria

Desenvolver projetos de infra-estrutura e estruturais de
loteamentos e urbanização de assentamentos precários;
elaborar orçamentos dos empreendimentos de
urbanização; preparar documentação técnica para
obtenção de recursos externos e para a instrução de
licitatórios processos; dirigir e acompanhar a execução de
obras; avaliar situações de risco envolvendo inundações,
desmoronamentos, deslizamentos, edificações; avaliar as
condições físicas dos prédios municipais; emitir pareceres
em protocolos de reformas, demolições e construções
em áreas envoltórias e bens tombados; promover vistoria
técnica; emitir e calcular laudos e cálculos estruturais;
analisar protocolos e plantas do município; avaliar
imóveis; estabelecer diretrizes técnicas de planejamento
urbano; orientar e coordenar equipes de trabalho junto
às obras e reformas; executar atividades correlatas.

Nível Superior em
Engenharia e
registro
profissional no
Conselho da
categoria com
experiência em
AutoCAD

Vagas

Cadastro de
Reserva

Salário Base

3.575,72

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

106

Especialista em
Administração,
Orçamento e
Finanças
Públicas

40 horas

107

Médico

40 horas

108

Médico
Veterinário

20 horas

Atribuições

Requisitos

Elaborar plano de contas, rotinas e normas técnicas de
Nível superior
contabilidade, balancetes, balanços e demonstrações
completo de
contábeis e financeiras de forma analítica e sintética;
graduação em
definir a classificação de receitas e despesas; orientar e
supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis; Ciências Contábeis
e/ou Ciências
proceder à incorporação e consolidação de balanços;
realizar auditorias contábeis e nos processos de
Atuariais e/ou
realização de despesas em todas as suas etapas; realizar
Administração
perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; apurar o e/ou Direito com
valor patrimonial de participações, quotas, ações e
Registro no
convênios; avaliar balanços do ponto de vista contábil, e
Conselho da
respectiva
acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações
categoria.
para quaisquer finalidades; desenvolver outras atividades
afins.
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os
procedimentos a serem realizados; atuar como médico
em equipe muitiprofissional, no desenvolvimento de
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos
em Unidades de Saúde e nas comunidades locais,
realizando clínica ampliada; realizar visitas domiciliares; Nível Superior em
realizar atendimento ao acidente do trabalho; emitir Medicina e registro
atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos
profissional no
simples, primeiros socorros e urgências com
Conselho da
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos
categoria
prontuários; articular os recursos intersetoriais
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos
pacientes; estar disponível como apoio matricial de
capacitação na sua área específica; executar atividades
correlatas.
Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de Nível Superior em
animais; planejar, orientar e supervisionar a manutenção
Medicina
de linhagens e/ou famílias de animais, orientando os
Veterinária e
proprietários; desenvolver e executar programas de
registro
reprodução, nutrição e higiene sanitária; orientar os
profissional no

Vagas

02

Salário Base

4.370,34

02

13.513,73

01

2.383,82

Código

Cargo

109

Tecnólogo em
informática

200

Assistente de
Administração

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

Atribuições

Requisitos

técnicos laboratoriais quanto a coleta, análise
anatomopatológica, histopatológica, hematológica e
imunológica; realizar exames clínicos e diagnósticos
fazendo uso de coleta de material, sacrifício de animal,
necropsia e exames de laboratório; prescrever e efetuar
tratamento dos animais e promover a profilaxia; efetuar
controle epidemiológico dos animais e de zoonoses;
executar outras tarefas correlatas.
Atuar no desenvolvimento e manutenção de sistemas de
informação para WEB e cliente/servidor criando sistemas
de informação que atendam às necessidades da
Prefeitura em todos os níveis estratégicos; realizar
manutenção de computadores; desenvolver e implantar
sistemas informatizados, dimensionando requisitos e
funcionalidades do sistema, especificando sua
arquitetura e programas e codificando aplicativos;
elaborar, coordenar e executar projetos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas de
informação de acordo com os processos de
desenvolvimento, de gestão de projetos, gestão de
configuração e controle de mudanças e de gestão da
qualidade
adotados
na
Prefeitura;
elaborar
especificações técnicas para editais de licitação, para
contratação de produtos e serviços de tecnologia da
informação; participar de comissões de aquisição de bens
e serviços de informática; pesquisar e avaliar tecnologias
em informática, bem como orientar e capacitar pessoas.
Atender o público em geral, pessoalmente ou por
telefone,
prestando
orientações
e
realizando
encaminhamentos; manter organizados e atualizados os
arquivos e seus controles; executar atividades
pertinentes à área de pessoal como frequência, férias,
benefícios, cálculos, cadastros e outros; elaborar e digitar
planilhas e correspondências; atualizar tabelas e quadros

Conselho da
categoria

Vagas

Salário Base

Nível
Superior
completo
em
Tecnologia
em
Informática
e
Desenvolvimento
de Software ou
Bacharel
em
Ciência
da
Computação

Cadastro de
Reserva

3.783,85

Ensino Médio
completo com
conhecimentos de
informática

Cadastro de
Reserva

1.570,27

Código

201

202

Cargo

Auxiliar de
Administração

Comprador

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

Atribuições
demonstrativos; emitir relatórios e listagens; receber e
enviar correspondências e documentos; cadastrar,
organizar, arquivar e consultar prontuários; ler e arquivar
publicações do Diário Oficial do Município; receber e
prestar contas de verbas de adiantamento; receber,
controlar e distribuir material de consumo; relacionar e
controlar bens patrimoniais.
Verificar comprovantes e documentos relativos a
pagamentos e outras transações financeiras; preparar
relação de cobrança e pagamentos efetuados; controlar a
arrecadação de impostos; auxiliar na elaboração de
balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis;
Elaborar e digitar editais licitatórios e demais planilhas do
processo de compras, observando os dispositivos legais
específicos; efetuar a abertura de processos de licitação;
pesquisar novos fornecedores; emitir mapas de preços;
analisar pedidos de compras e serviços; analisar
propostas comerciais; fazer abertura dos envelopes
“documentação” e “proposta”, encaminhar processos
para reserva de dotação orçamentária e averiguação de
sua regularidade sob o aspecto legal; atender
fornecedores e representantes comerciais.
Atender telefones e fazer ligações externas e internas;
anotar e transmitir recados quando necessário, passar e
receber fax; receber, abrir e distribuir correspondências;
tirar cópias; controlar estoque mínimo e requisição de
material; atualizar e manter arquivos organizados; digitar
documentos em geral; fazer serviço bancário; auxiliar nas
demais atividades administrativas.
Realizar processos de compras, divulgando, cotando,
negociando melhores preços e finalizando o processo de
compra junto ao fornecedor, cumprir prazos estipulados,
solicitar contratos referentes processos de compras de
serviço, buscar novos fornecedores, solicitar certidões

Requisitos

Vagas

Ensino Médio
completo

04

Ensino
Médio
completo
com
conhecimentos de
informática

01

Salário Base

1.229,75

1.570,27

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

Atribuições

Requisitos

Vagas

Ensino Médio
completo

01 a

Ensino Médio
Completo com
conhecimentos
específicos na
área.

01

Ensino
Médio
completo – curso
Técnico
em
Contabilidade

01

Ensino Médio
completo e Curso
Técnico de

04

Salário Base

comprobatórias, acompanhar o fluxo de entrega das
compras efetuadas, cadastrar e atualizar fornecedores,
por meio de sistema manual ou informatizado, lançar
processos de compras, exercer o princípio da
economicidade, atuando para redução de custos e
análise de valor.
203

204

Cuidador de
Idosos

Fiscal de
Tributos

205

Técnico de
Contabilidade

206

Técnico de
Enfermagem

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

Zelar pelo bem-estar, alimentação, saúde e higiene
pessoal do idoso, realizar acompanhamentos ao médico,
dentista e fisioterapeuta.
Exercer atividades auxiliares na fiscalização tributária e
imobiliária do município; vistoriar imóveis em
construção, verificando se os projetos estão aprovados e
com a devida licença; fiscalizar as reformas de
estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais
verificando se possuem o alvará expedido pela
prefeitura; vistoriar os imóveis em fase de acabamento
para a expedição do “habite-se”; autuar e notificar os
contribuintes que cometerem infração; elaborar
relatórios de vistorias; executar tarefas referentes ao
controle e fiscalização sobre o horário do comércio;
autuar ambulantes e comerciantes que exercem
atividades sem a devida licença ; fiscalizar os
estabelecimentos comerciais, feiras, e similares, fazendo
cumprir o Código de Posturas e o Código Tributário.
Executar
escrituração,
classificação,
conciliação,
balanços, balancetes e outras atividades contábeis de
acordo com o plano de contas; verificar e conciliar
receitas; elaborar e providenciar relatórios específicos,
extraídos do sistema contábil; zelar pela confiabilidade
dos dados e lançamentos; executar atividades correlatas.
Receber e encaminhar pacientes; executar ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
enfermeiro; agendar consultas; verificar sinais vitais

1.229,75

1.494,61

1.986,52

1.702,71

Código

207

208

Cargo

Técnico em
Finanças

Técnico em
Licitação

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

209

Técnico em
Radiologia

24 horas

300

Atendente de

40 horas

Atribuições

Requisitos

como pulso, temperatura, pressão arterial, freqüência
respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer
medicamentos mediante receita médica; efetuar
curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou
preparar materiais para esterilização; acompanhar e
transportar pacientes; atuar no bloqueio de epidemias;
promover grupos educativos com pacientes; integrar e
participar de reuniões de equipe; atuar de forma
integrada com profissionais de outras instituições; zelar
pela segurança, manutenção e higiene das áreas de
trabalho.
Operar o software de contabilidade, classificação contábil
das despesas e receitas, empenhamento de despesas,
emissão de relatórios contábeis, arquivamento e controle
de documentos, prestação de contas de convênios, envio
de documentos processuais ao Tribunal de Contas.
Elaborar planejamento de compras em conjunto com as
Unidades Orçamentárias, coordenar as ações relativas a
efetivação das compras, efetuar a abertura de processos
de licitação, elaboração de editais e demais planilhas do
processo de compras, observando os dispositivos legais
específicos.
Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e
procedimentos necessários para cada serviço de saúde
(Ambulatório, UTI, leitos hospitalares e Centros
Cirúrgicos); zelar pela proteção radiológica dos pacientes
e acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia para
garantia do diagnóstico correto; encaminhar as
radiografias; identificar e encaminhar os pacientes para
cada setor solicitante; auxiliar na realização de exames de
TC – Tomografia Computadorizada; executar revelações
dos exames; executar atividades correlatas; zelar pelos
equipamentos e materiais utilizados.
Atender o usuário por telefone ou pessoalmente,

Enfermagem e
registro
profissional no
Conselho da
categoria

Vagas

Salário Base

Ensino
Médio
completo
com
conhecimentos
específicos na área

Cadastro de
Reserva

1.986,52

Ensino
Médio
completo
com
conhecimentos
específicos na área

Cadastro de
Reserva

1.986,52

Ensino
Médio
completo
e
registro
profissional
no
Conselho
da
categoria

Ensino

01

Cadastro de

1.702,71

1.229,75

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

Saúde – Zona
Rural

301

Atendente de
Saúde – Zona
Urbana

40 horas

400

Ajudante de
Manutenção

40 horas

401

Auxiliar de
Manutenção de

40 horas

Atribuições
ouvindo, orientando e encaminhando-o ao atendimento,
por tipo de solicitação; agendar consultas e retorno dos
usuários; registrar as reclamações; localizar prontuários,
fichas de atendimento; controlar o fluxo de entrada e
saída de usuários nas dependências; controlar,
armazenar e requisitar materiais ao almoxarifado;
preencher relatórios codificando e cadastrando as
solicitações; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados.
Atender o usuário por telefone ou pessoalmente,
ouvindo, orientando e encaminhando-o ao atendimento,
por tipo de solicitação; agendar consultas e retorno dos
usuários; registrar as reclamações; localizar prontuários,
fichas de atendimento; controlar o fluxo de entrada e
saída de usuários nas dependências; controlar,
armazenar e requisitar materiais ao almoxarifado;
preencher relatórios codificando e cadastrando as
solicitações; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados.
Efetuar serviços de varrição, capinação, roçada,
jardinagem e outros; Zelar e cuidar da conservação de
equipamentos públicos municipais, tais como prédios,
escolas e praças; Recolher o lixo e entulho; carregar e
descarregar caminhão; efetuar a manutenção e
conservação de jardins: irrigar e preparar a terra, podar
plantas, arbustos e árvores, plantar mudas; separar os
materiais recicláveis provenientes da coletiva de lixo,
fazer a prensa dos materiais e carregá-los até o aterro
sanitário; abrir e fechar covas no cemitério conforme
normas especificadas; lavar, limpar e lubrificar veículos;
zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e
materiais utilizados; executar atividades correlatas.
Efetuar serviços de conservação, varrição, capinação,
roçada, jardinagem e outros das vias públicas; recolher o

Requisitos
Fundamental
completo

Ensino
Fundamental
completo

Vagas

Salário Base

Reserva

01

1.229,75

Alfabetizado

15

880,00

Alfabetizado

01

1.040,56

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

Vias Públicas

402

Auxiliar de
Mecânico

40 horas

403

Auxiliar de
Obras

40 horas

404

Auxiliar de
Serviços
Diversos – Zona
Urbana

40 horas

Atribuições
lixo e entulho e colocar em caminhão; efetuar a
manutenção e conservação de jardins: irrigar e preparar
a terra, podar plantas, arbustos e árvores, plantar mudas;
separar os materiais recicláveis provenientes da coletiva
de lixo, fazer a prensa dos materiais e carrega-los até o
aterro sanitário; abrir e fechar covas no cemitério
conforme normas especificadas; lavar, limpar e lubrificar
veículos; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas.
Auxiliar o mecânico na manutenção preventiva e
corretiva de veículos, máquinas pesadas e equipamentos;
efetuar serviços de limpeza nas oficinas; recolher
ferramentas e desligar equipamentos ao final dos
trabalhos; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas.
Atuar na recuperação e conservação da pavimentação
asfáltica; assentar paralelepípedos e blocos de concreto;
quantificar e anotar a quantidade de terra transportada
na terraplanagem; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas.
Efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros,
vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o
pó, lustrando móveis, lavando vidraças e instalações,
arrumando armários, estantes e o mobiliário em geral;
executar a higienização e desinfecção em salas, móveis,
objetos e outros equipamentos; armazenar corretamente
os gêneros alimentícios; aplicar os princípios básicos de
limpeza, higiene e aproveitamento de alimentos; cortar,
picar, lavar os alimentos; lavar, enxugar e guardar
utensílios; fazer café, chá e sucos e distribuir nas
unidades da Prefeitura e servir, quando solicitado;

Requisitos

Vagas

Salário Base

Alfabetizado
e
prática
em
mecânica
de
veículos leves (02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público)

Cadastro de
Reserva

1.040,56

Alfabetizado

Cadastro de
Reserva

1.040,56

Alfabetizado

01

880,00

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

405

Coletor de Lixo

40 horas

406

Cozinheiro –
Zona Urbana e
Rural

40 horas

407

408

Motorista I

Motorista II

40 horas

40 horas

Atribuições
recolher louças, garrafas térmicas e proceder sua
lavação;manter a copa limpa e arrumada ; zelar pela
guarda e conservação dos equipamentos e materiais
utilizados; executar atividades correlatas.
Percorrer vias públicas seguindo roteiros préestabelecidos, coletando e colocando o lixo em caçambas
apropriadas; acompanhar o veículo até o local de
descarregamento, executando a triagem dos materiais
coletados, observando normas de segurança e critérios
estabelecidos de higiene e saúde. Zelar pela guarda e
conservação dos equipamentos e materiais utilizados;
executar atividades correlatas.
Receber e armazenar adequadamente os gêneros
alimentícios; preparar refeições conforme técnica
adequada para cada gênero alimentício; preparar e
distribuir alimentos destinados às crianças; aplicar os
princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento
de alimentos; organizar e controlar o depósito de
materiais e gêneros alimentícios, verificando estoque e
estado de conservação; lavar, enxugar e guardar
utensílios; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas.
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para
dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para
exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; manter as velocidades permitidas observando
as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e
dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas.
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para

Requisitos

Vagas

Salário Base

Alfabetizado

05

880,00

Alfabetizado

Cadastro de
Reserva

936,50

Alfabetizado e CNH
classe mínima B –
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público)

01

1.248,67

Alfabetizado e CNH

07

1.381,11

Código

409

410

Cargo

Motorista III

Oficial de
Manutenção

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

Atribuições

Requisitos

dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para
exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; dirigir caminhões observando os cuidados
necessários no transporte e acomodação de cargas e das
pessoas; manter as velocidades permitidas observando as
regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos
materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas.
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para
dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para
exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; dirigir caminhões observando os cuidados
necessários no transporte e acomodação de cargas e das
pessoas; conduzir veículo do tipo ônibus de passageiros;
manter as velocidades permitidas observando as regras
de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos
materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas
Atuar na construção, manutenção, conservação e
recuperação do patrimônio público; montar, testar e
manter instalações elétricas e similares; montar e reparar
sistemas de tubulações de água, esgoto, pias, tanques,
vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água e
outros; desmontar, montar e recolocar pneus em
veículos; reparar pneus e câmaras examinando partes
internas e externas; identificar e retirar corpos estranhos
nas bandas de rodagem; executar obras de alvenaria em
paredes, pisos e telhados em estruturas internas e

classe mínima C –
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público)

Vagas

Alfabetizado e CNH
classe mínima D –
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público)

Cadastro de
Reserva

Alfabetizado
e
prática
em
construção,
pintura, elétrica,
hidráulica,
carpintaria,
borracharia
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público)

01

Salário Base

1.494,61

1.040,56

Código

Cargo

Carga
Horária
Semanal

411

Operador de
Máquinas

40 horas

412

Vigia

40 horas

Atribuições

Requisitos

externas; realizar reparos e revestimentos em estruturas
hidráulicas e de esgotos; executar serviços gerais de
pinturas; montar e reparar peças de madeira, utilizando
ferramentas manuais e mecânicas; confeccionar
conjuntos ou peças de edificações; compor tesouras,
armações de telhados, andaimes, armações de portas,
janelas, caixilhos e outras esquadrias; executar outros
serviços correlatos; zelar pela limpeza e conservação de
ferramentas, equipamentos e dependências de uso no
trabalho; executar atividades correlatas.
Operar equipamentos pesados, inclusive tratores
agrícolas com potência maior que 80 c.v. dotados de
controle remoto hidráulico, providos ou não de
implementos, para realização de trabalhos de
terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de
estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de
valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento,
remoção e compactação de terra, semeadura, adubação
e aplicação de produtos químicos. Operar colheitadeiras
de cereais e executar sua manutenção periódica. Relatar Alfabetizado e CNH
em caderneta de registros, os serviços executados pela classe mínima C
máquina, para efeitos de controle. Abastecer os
dispositivos da máquina com produtos ou outras
substâncias para distribuição no solo durante as
operações. Controlar o consumo de combustível e
lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem
como para a manutenção adequada da máquina. Zelar
pela conservação da máquina, informando quando
detectar falhas e solicitando sua manutenção. Executar
outras tarefas correlatas.
Efetuar ronda diurna e noturna nos prédios públicos ;
controlar a movimentação de pessoas e materiais; zelar
Alfabetizado
pela integridade física das pessoas que estão trabalhando
e pela segurança do patrimônio; executar atividades

Vagas

Salário Base

01

1.589,18

01

880,00

Código

413

Cargo

Zelador

Carga
Horária
Semanal

40

Atribuições
correlatas.
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; atender e controlar
a movimentação de pessoas e veículos no
estacionamento;
receber
objetos,
mercadorias,
materiais, equipamentos; executar outras atividades
correlatas.

Requisitos

Vagas

Alfabetizado

01

Salário Base

880,00

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
ANEXO II AO EDITAL n. 01/2016
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TODOS OS CARGOS NÍVEL SUPERIOR
20 Questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão Textual. Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros literários.
Língua, linguagem e comunicação - variedades linguísticas. Linguagem culta e coloquial. Níveis de
linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem e vícios
de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial:
pronomes e expressões de tratamento, ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos.
Problemas gerais da língua culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; mas/mais;
mau/mal; que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a fim; senão/se
não; na medida em que/à medida que. Som e significado. Estrutura das palavras. Processos de
formação de palavras. MORFOLOGIA: Classificação e flexão das palavras. Substantivo. Adjetivo.
Artigo. Numeral. Pronome. Verbo – noções gerais. Verbo – formação e emprego dos tempos verbais.
Verbo – modelos de conjugação. Advérbio e palavras denotativas. Preposição e crase. Conjunção.
Interjeição e emprego de certas palavras e expressões. SINTAXE: Frase, oração e período. Termos
essenciais da oração – sujeito e predicado. Termos integrantes da oração – complemento verbal e
nominal. Termos acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto, Adjunto Adverbial,
Vocativo. Período. Pontuação. As palavras que e se (funções, emprego; classes morfológicas e
funções sintáticas). Sintaxe de concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência
nominal e verbal. Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação
e conotação.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Planejamento Social: Projetos, Planos e Programas; Avaliação de Programas e Políticas Sociais;
Pesquisa social: Elaboração de Projetos, Métodos e Técnicas Quantitativas e Qualitativas; O Serviço
Social e as Instituições: Conceito de Instituições; Estratégia de Trabalho de Serviço Social nas
Instituições; Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Relação entre Teoria e Prática do
Serviço Social; Ética Profissional; Estratégias; Instrumentos e Técnicas de Intervenção Social:
Abordagem Individual e Coletiva; Diagnóstico; Atendimento Assistencial: Familiar e Hospitalar. Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS.

CARGO: AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88 e suas emendas; Lei 4320/64 (Federal); Lei Complementar
101/2000(Federal) Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93(Federal) - Licitações Públicas e suas
alterações; Lei Orgânica do Município; Código de defesa do consumidor; Código Tributário Nacional;
c Código Tributário do Município. ÉTICA PROFISSIONAL. CONHECIMENTOS SOBRE: Normas Gerais de
Direito Tributário. Norma Tributária. Espécies. Vigência e aplicação. Interpretação e integração.
Obrigação Tributária. Conceito. Espécies. Fato gerador. Sujeito ativo e passivo. Crédito Tributário.
Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão, suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e Decadência.
Isenção e imunidade; Remissão e anistia. Responsabilidade tributária: Solidariedade;
Responsabilidade dos sucessores e terceiros. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais.
Limitações ao Poder de Tributar. Impostos municipais. Repartição das receitas tributárias. PROCESSO
FISCAL ADMINISTRATIVO: Medidas Preliminares Incidentes. Auto de Infração. Reclamações Contra
Lançamento. Defesa. Decisão em Primeira Instância. Recurso Voluntário. Garantia de Instância.
Recurso de Ofício. Conselho de Contribuintes. Do Julgamento em Segunda Instância. Do Pedido de
Esclarecimento. Da Revisão. Da Execução das Decisões Fiscais. CONTÁBILIDADE: Auditoria: Conceito.

Auditoria Interna e Auditoria Independente. Procedimentos de auditoria. Papéis de trabalho. Fraude
e Erro. Planejamento de Autoria. Relevância. Aplicação de procedimentos de auditoria. Amostragem
estatística em auditoria. Estimativas Contábeis. Transações com partes relacionadas. Relatório
Circunstanciado. Ética profissional em Auditoria. ANÁLISE FINANCEIRA: Estrutura das Demonstrações
Contábeis. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício. Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido.

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Avaliação: concepção; instrumentos e critérios de avaliação; tipos de avaliação; a relação
professor/avaliação. Planejamento de Ensino: concepção; plano de curso e de aula; organização e
conteúdos; competências e habilidades. A construção do conhecimento: concepção cognitiva;
concepção sócio-interacionista. As tendências pedagógicas na Educação Brasileira. Escola: uma
construção coletiva. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - LDB (Lei n. 9.394/1996).
Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial - Política Nacional de Educação Especial um direito assegurado.

CARGO: BIÓLOGO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
I.MOLÉCULAS FUNDAMENTAIS: Água; Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Vitaminas; Ácidos
nucléicos; Metabolismo enzimático. II. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Membranas Celulares;
Processos de trocas entre os meios interno e externo da célula; Organelas citoplasmáticas e
citoesqueleto; Núcleo celular, cromossomos, estrutura e duplicação do DNA; Divisões celulares:
meiose e mitose; Células eucariontes e procariontes; Células vegetais e animais; Síntese
protéica; fotossíntese e quimiossíntese; Fermentação e respiração. III. HISTOLOGIA: Tecidos
epiteliais; Tecidos conjuntivos; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido sanguíneo e mecanismos
de defesa imunológica; Tecidos musculares; Tecido nervoso e transmissão do impulso. IV.
ANATOMIA E FISIOLOGIA: Nutrição; Respiração; Circulação; Excreção; Coordenção nervosa e
hormonal; Reprodução assexuada e sexuada; Sistemas reprodutores feminino e masculino;
Gametogênese, fecundação, ciclo menstrual e métodos contraceptivos; Doenças sexualmente
transmissíveis; Desenvolvimento embrionário em vertebrados. V. GENÉTICA: Monoibridismo;
Dibridismo; Relação entre meiose e segregação independente; Análise de Heredogramas;
Herança dos grupos sanguíneos; Determinação genética dos sexos; Herança ligada ao sexo;
Anomalias genéticas humanas; Mutações; Genética de populações; Biotecnologia e engenharia
genética. VI. EVOLUÇÃO: Hipóteses sobre a origem da vida na Terra; Evidências da evolução;
Teorias de Lamarck e Darwin; Teoria sintética da evolução; Especiação; Evolução do Homem; VII.
TAXONOMIA: Categorias taxonômicas; Regras da nomenclatura; Os reinos de seres vivos. VIII. VÍRUS:
Estrutura, ciclo de vida; Doenças viróticas mais comuns. IX. BACTÉRIAS E CIANOFÍCEAS: Estrutura,
tipos e reprodução; Importância ecológica e econômica; Doenças bacterianas mais
comuns.
Análise bacteriológica. X. PROTOZOÁRIOS: Caracterização dos grupos principais;
Importância ecológica; Doenças mais comuns provocadas por protozoários. XI. FUNGOS E
LÍQUENS: Características gerais e diversidade; Importância ecológica, médica e econômica.
XII. ANIMAIS: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA, RELAÇÕES EVOLUTIVAS, REPRODUÇÃO E
HABITAT: Poríferos; Cnidários; Platelmintos; Nematóides; Verminoses comuns no Brasil - ciclo
e prevenção; Moluscos; Anelídeos; Artrópodos; Equinodermas; Peixes; Anfíbis; Répteis; Aves;
Mamíferos. XIII. DIVERSIDADE NAS PLANTAS: MORFOLOGIA, RELAÇÕES EVOLUTIVAS,
REPRODUÇÃO E HABITAT: Algas; Briófitas; Pteridófitas; Gimnospermas; Angiospermas. XIV.
MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DAS PLANTAS VASCULARES:Morfologia da raiz, caule, folha, fruto e
semente: Os principais tecidos das plantas vasculares; Nutrição e transpiração; Crescimento e
desenvolvimento. XV. ECOLOGIA BÁSICA E HUMANA: Fluxo de energia e ciclagem da
matéria nos ecossistemas; Interações bióticas: mutualismo, competição, predação,
parasitismo e herbivoria; Relações tróficas: níveis, cadeia e teias; Propriedades das
populações, crescimento e regulação populacional; Sucessão ecológica; Biomas brasileiros;

Crescimento demográfico e econômico versus utilização dos recursos naturais; Principais tipos de
agressões ao
meio ambiente e suas soluções.
CARGO: ENFERMEIRO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Deontologia, Leis que regulamentam o exercício profissional. Código de ética da enfermagem.
Evolução da Política de Saúde, Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): organização,
princípios e diretrizes; (Leis Orgânicas, Constituição, Normas Operacionais) Políticas de saúde.
Humanização – Humaniza-SUS; Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde,
Programa/Estratégia de Saúde da Familia, Assistência Domiciliar Saúde coletiva. Sistema de
Informações em Saúde. Vigilância Epidemiológica e doenças de notificação compulsória. Cadeia
Epidemiológica da transmissão das Doenças. Vigilância Sanitária; Métodos de Desinfecção,
Esterilização e limpeza. Anatomia e fisiologia humanas; Sistema circulatório (sangüíneo e linfático).
Sistema nervoso central, periférico e autônomo. Órgãos dos sentidos. Sistema respiratório. Sistema
digestivo. Sistema urinário. Sistema genital. Sistema endócrino. Sistema tegumentar. Fundamentos
de Enfermagem (Conhecimentos/Princípios que fundamentam as técnicas e os procedimentos de
Enfermagem), curativos, sondagens enteral e gástrica, cateterismo vesical e venoso, administração
de medicamentos, enema e enteróclise. Processo e diagnóstico em Enfermagem (Sistematização da
Assistência de Enfermagem). Consulta de Enfermagem. Doenças transmissíveis DSTs, HIV,
Tuberculose, Hanseníase, hepatites. Imunização, PNI (Programa Nacional de Imunização),
Indicação/Contra-indicação, doses, vias de administração, efeitos colaterais de Imunobiológicos.
Conservação de Imunobiológicos/ Rede de Frio. Cobertura Vacinal. Profilaxia da Raiva Humana,
Doenças previníveis por imunização. Neonatologia; Normalidades, anormalidades e patologias do
recém-nascido. Saúde da criança; Crescimento e desenvolvimento da criança e suas variações,
avaliação do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, principais problemas do
desenvolvimento neuropsicomotor. Problemas ambulatoriais mais freqüentes: Infecções
respiratórias agudas, verminoses, dermatopatias, Diarréia / Desidratação / TRO. Prevenção de
acidentes na infância. Aleitamento materno. Saúde da mulher; Assistência ao Pré- natal, parturiente
e puérpera, patologias ginecológicas e obstétricas.Sífilis na gestante/parceiro, tratamento e
acompanhamento. Planejamento Familiar. Métodos contraceptivos. Climatério, Prevenção ao
Câncer Cérvico Uterino e de Mamas. Auto exame das mamas. Aleitamento Materno. Enfermagem
em Psiquiatria; saúde e doença mental, assistência psiquiátrica, Principais sinais e sintomas nos
transtornos mentais. Assistência de enfermagem em atendimento de urgência/ emergência.
Enfermagem em clínica médica, Hipertesão, diabetes, sinais e sintomas mais comuns nas diferentes
patologias dos sistemas respiratório, cárdio-vascular, hematológico, digestivo, urinário, nervoso,
endócrino, tegumentos e músculo-esquelético. Intoxicaçao exógena, moléstias infecto-contagiosas
mais comuns e técnicas de isolamento. Enfermagem em clínica cirúrgica. nas diferentes patologias.
cirúrgicas dos sistemas: respiratório, cárdio-vascular, hematológico, digestivo, urinário, nervoso,
endócrino, tegumentos e músculo-esquelético. • Assistência de enfermagem ao paciente crítico e/ou
terminal. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). nutrição e dietoterapia, noções de
Farmacologia.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Programação de obras. Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários, parciais e
totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro. Projeto e
execução de obras civis. Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de
materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira
e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas préfabricadas. Controle tecnológico.
Argamassas. Instalações prediais. Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos.
Impermeabilização Segurança e higiene do trabalho. Ensaios de recebimento da obra. Desenho
técnico. Materiais de construção civil. Aglomerantes – gesso, cal, cimento Portland. Agregados.
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Análise de tensões. Tensões principais. Flexão
simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise estrutural. Esforços em uma

seção; esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e
vínculos. Diagrama de esforços. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas Gerber,
quadros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de
influência em estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e
movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos
deslocamentos; processos de Cross e linhas de influência hiperestáticas. Dimensionamento do
concreto armado. Tipos de aço para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas
do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento
de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento
de peças de concreto armado submetida a torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de
armação em concreto armado. Estruturas de aço. Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de
recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados aditivos,
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.) Controle de execução de obras e
serviços. Documentação da obra: diários e documentos de legalização. Informática aplicada à
engenharia (Excel, Word, AutoCAD, SAP 2000). Lei n.º 5.194/1966, Lei n.º 6.496/1977.

CARGO: ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo: ADMINISTRAÇÃO - A
administração pública, suas espécies, formas e características; centralização e descentralização;
Princípios da Administração Pública; Regime jurídico-administrativo e sua relação com os
direitos individuais, Teoria geral da função pública; Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e
características; O servidor público e a Constituição de 1988; Regime Jurídico dos servidores
públicos; Regime jurídico da Licitação e dos contratos administrativos: obrigatoriedade,
dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação; Procedimentos, anulação e revogação;
modalidades de licitação - Lei nº 8.666/1993. ; Convênios e consórcios administrativos; Controle
da Administração Pública: espécies de controle e suas características, seus efeitos na prestação
dos serviços públicos; Domínio público: conceito; domínio eminente; domínio patrimonial;
conceito e classificação dos bens públicos; administração dos bens públicos; utilização dos
bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação e desafetação; imprescritibilidade;
impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade de oneração de bens públicos; aquisição de
bens pela administração; terras públicas; águas públicas; espaço aéreo; zona econômica
exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação, servidão pública e outros);
A Constituição Federal e os controles interno e externo. Lei Orgânica e Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. ORÇAMENTO E FINANÇAS - Orçamento
Público: conceitos, princípios orçamentários e características do orçamento tradicional, do
orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento-programa;
Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei
Orçamentária Anual – LOA; Classificação da receita e da despesa orçamentária; Execução
da receita e da despesa orçamentária; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais; Conta Única;
Programação Orçamentária e Financeira; Descentralização de Créditos Orçamentários e
Recursos Financeiros; Elaboração da Programação Financeira; Contingenciamento; Limite de
Empenho e de Movimentação Financeira; Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos e
efeitos no planejamento e no processo orçamentário; Anexo de Metas Fiscais; Anexo de Riscos
Fiscais; Resultado Nominal, Resultado Primário, Receita Corrente Líquida. Renúncia de
receita; Geração da Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado. Vedações.
Instrumentos de transparência ; Limites Constitucionais e legais: Educação, Saúde, Pessoal, Dívida e
Operações de Crédito, Garantias; Transferências Voluntárias; Manuais: Elaboração do Relatório de
Gestão Fiscal, Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Elaboração do Anexo
de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais.
CARGO: MÉDICO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Aparelho Circulatório: Insuficiência Cardíaca Esquerda e Global, Choque - Diagnóstico Diferencial e
Tratamento, Lesões Valvulares, Doenças Reumáticas, Angina Pectoris e Síndrome Intermediária,
Arritmias Cardíacas, Miocardiopatias, Aneurisma de Aorta e Aneurismas Periféricos, Doença Venosa

Periférica; Aparelho Respiratório: Asma e Enfisema Pulmonar, Bronquite Crônica, Bronquiectasia,
Neoplasia Pulmonar, Pneumonias, Tuberculose e Paracoccidioidomicose, Derrame Pleural, Síndrome
de Apnéa do Sono; Doenças Renais: Síndrome Nefrótica, Hipertensão Arterial, Obstrução do Trato
Urinário, Litíase Renal, Insuficiência Renal Aguda e Crônica, Infecção do Trato Urinário; Doenças
Gastrointestinais: Hemorragia Gastrointestinal, Diarréia, Gastrite e Úlcera Péptica, Doença
Diverticular, Pancreatite Aguda e Crônica, Icterícia - Diagnóstico Diferencial, Hepatite Aguda e
Crônica, Cirrose Hepática, Litíase Biliar, Neoplasias do Fígado, Neoplasias do Estômago, Neoplasias do
Colo; Hematologia: Anemias - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Leucemias, Linfomas,
Interpretação do Hemograma; Endocrinologia: Diabetes Mellitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo,
Nódulos Tireoidianos - Diagnóstico Diferencial, Câncer de Tireóide, Insuficiência Adrenal, Síndrome
de Cushing, Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo, Hirsutismo, Osteoporose, Obesidade Diagnóstico Diferencial e Orientação Dietética, Hiperlipemias; Reumatologia: Artrite Reumatóide,
Lupus Eritematoso, Polimiosites, Esclerodermia, Síndromes Musculoesqueléticas Associadas à
Neoplasia, Bursites, Dor Lombar - Diagnóstico Diferencial e Tratamento; Doenças Infecciosas:
Diagnóstico Diferencial da Síndrome Febril, Sinusites e Rinites, Doenças Sexualmente Transmissíveis,
AIDS, Parasitoses, Doenças Bacterianas, Viroses; Imunização; Doenças Neurológicas: Síndrome da
Dor, Acidentes Vasculares Cerebrais, Epilepsia, Meningites, Neoplasias Cerebrais; Dermatologia:
Micoses da Pele e Fâneros, Dermatites, Neoplasias de Pele; Hanseníase; Histórico e evolução da
Saúde Pública . Sistema Único de Saúde - SUS.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Doenças bacterianas de interesse na saúde animal: etiologia, patogenia, sintomalogia, diagnóstico e
tratamento. Doenças Viróticas de interesse na saúde animal: etiologia, patogenia, sintomalogia,
diagnóstico e tratamento. Doenças parasitológicas de interesse na saúde animal: etiologia,
patogenia, sintomalogia, diagnóstico e tratamento. Saúde Pública: controle microbiológico, físicoquímico e sanitário de produtos de origem animal. Principais zoonoses. Controle de Zoonoses Animais peçonhentos e Animais que causam agravos à saúde. Ações de Vigilância Sanitária.
Saneamento básico. Inspeção de produtos de origem animal. Perícia sobre acidentes, doenças e
exames sobre animais. Proteção ambiental (alterações ambientais). Normas técnicas de instalações e
equipamentos para estabelecimentos de produtos de origem animal.
CARGO: TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Sistemas operacionais: Windows 7, XP, Vista, 2003, 2008, RedHat Enterprise Linux 5. Construções de
algoritmos e estrutura de dados. Orientação a objetos: conceitos fundamentais, princípios de
concepção e programação orientada a objetos; padrões de projetos orientados a objetos. UML e
seus diagramas. Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD): conceitos, álgebra relacional,
cálculo relacional. Linguagem de consulta SQL. Aspectos operacionais de gerenciamento de Banco de
Dados: processamento de transações, otimização de consultas, controle de concorrência, banco de
dados objeto relacional, XML e dados semi-estruturados. Data Warehousing. Princípios de
engenharia de software: Ciclo de vida e desenvolvimento de um software público. Modelos de
desenvolvimento, tradicionais e ágeis (SRUM e XP). RUP (Rational Unified Process). Análise e técnicas
de levantamento de requisitos. Técnicas e estratégias de validação. Testes de Integração e de
unidade. Ferramentas CASE.
Arquitetura de software: Modelagem de dados e projeto lógico para ambiente relacional. Modelo
entidades/relacionamentos. Conceitos de qualidade de software. Linguagens: Java, PHP, Delphi 7 e
superiores, HTML, XML, Javascript. Plataforma J2EE: EJB 3, JavaServer Pages e Servlets, JavaServer
Faces, Java Persistence API. Framework de persistência Hibernate. Arquitetura orientada a serviços:
SOAP, WEB Services, WSDL, UDDI. Comunicação visual, utilização de formas e cores, tecnologias de
apresentação: Browsers; HTML, Webstandards (XHTML, CSS, Tableless), ferramentas de
desenvolvimento de Web Pages, Interfaces gráficas, engenharia de websites. Planejamento de
sistemas de informação: Planejamento estratégico de TI. Gerência de projetos e modelo PMI.
Modelos CMMI e ITIL. Estrutura e organização de redes de computadores: Cabeamento, Topologia,
Protocolos, Dispositivos. Serviços de Rede (DNS, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SMB/CIFS,

XMPP, SSH e PPTP). Segurança de Redes de Computadores (Modelos, Análise, Elementos e
requisitos). Tecnologias de Segurança de redes: Firewall, Proxy, IPS, IDS, Antivírus e AntiSpam.
CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE CURSO DE ENSINO MÉDIO COMPLETO SEM CONHECIMENTO
ESPECÍFICO (Auxiliar de Administração e Cuidador de Idosos)
20 Questões de Língua Portuguesa:
Leitura e entendimento de textos. Encontros vocálicos: hiato, ditongo, tritongo. Encontros
consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
hífen, til e do trema. Uso do acento indicador de crase. Sinais de pontuação: uso dos sinais de
pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos,
denotação e conotação. Classificação, flexão e emprego das palavras. Termos da oração: essenciais,
integrantes e acessórios. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos
pronomes pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de tratamento,
ofício, abreviaturas, siglas, símbolos. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por
quê/ porque / porquê; onde/aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau.
20 Questões de Matemática: Operações básicas com números naturais, inteiros, racionais e reais;
potenciação e radiciação. Problemas. Média aritmética simples e ponderada. Divisão proporcional.
Razão e Proporção. Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem.
Juros. Descontos. Expressões literais e algébricas, valor numérico. Produtos Notáveis. Fatoração.
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º graus. Funções de primeiro e segundo
graus: gráfico, domínio, imagem e aplicação. Sistema métrico decimal: perímetros, área, volume.
Medidas de capacidade, massa, comprimento e tempo. Resolução de problemas. Formas
geométricas, ângulos. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória.

CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE CURSO DE ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO
ESPECÍFICO (Assistente de Administração, Comprador, Fiscal de Tributos, Técnico de Contabilidade,
Técnico de Enfermagem, Técnico em Finanças, Técnico em Licitação, Técnico em Radiologia)
10 Questões de Língua Portuguesa:
Leitura e entendimento de textos. Encontros vocálicos: hiato, ditongo, tritongo. Encontros
consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
hífen, til e do trema. Uso do acento indicador de crase. Sinais de pontuação: uso dos sinais de
pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos,
denotação e conotação. Classificação, flexão e emprego das palavras. Termos da oração: essenciais,
integrantes e acessórios. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos
pronomes pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de tratamento,
ofício, abreviaturas, siglas, símbolos. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por
quê/ porque / porquê; onde/aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau.
10 Questões de Matemática: Operações básicas com números naturais, inteiros, racionais e reais;
potenciação e radiciação. Problemas. Média aritmética simples e ponderada. Divisão proporcional.
Razão e Proporção. Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem.
Juros. Descontos. Expressões literais e algébricas, valor numérico. Produtos Notáveis. Fatoração.
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º graus. Funções de primeiro e segundo
graus: gráfico, domínio, imagem e aplicação. Sistema métrico decimal: perímetros, área, volume.
Medidas de capacidade, massa, comprimento e tempo. Resolução de problemas. Formas
geométricas, ângulos. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória.
CARGOS: Assistente de Administração e Comprador
20 Questões de Conhecimentos Específicos: Sistema Operacional Windows 7 Interprise: conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos.
Editores de texto, planilhas e apresentações (MS-Office 2007): 1.Editor de texto: estrutura básica dos
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas; marcadores
simbólicos e numéricos; tabelas; impressão; controle de quebras e numeração de páginas; menus;
barras de ferramentas; comandos; proteção de documentos. 2.Editor de planilhas: estrutura básica

das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos; elaboração de tabelas e
gráficos; uso de fórmulas, funções; impressão; controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados; menus; barras de ferramentas; comandos.
3.Editor de apresentação: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua,
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos,
botões de ação, animação e transição entre slides. Conceito de Internet e Intranet: conceitos básicos;
navegadores; conceitos de URL; ferramentas de busca; transferências de arquivos (download e
upload); impressão de páginas. Correio eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos.
CARGO: Fiscal de Tributos
20 Questões de Conhecimentos Específicos : LEGISLAÇÃO: Constituição Federal/88 e suas emendas;
Lei 4320/6; Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município;
Código Tributário Nacional; Código Tributário do Município. CONHECIMENTOS SOBRE: Normas Gerais
de Direito Tributário. Norma Tributária. Espécies. Vigência e aplicação. Interpretação e integração.
Obrigação Tributária. Conceito. Espécies. Fato gerador. Sujeito ativo e passivo. Crédito Tributário.
Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão, suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e Decadência.
Isenção e imunidade; Remissão e anistia. Responsabilidade tributária: Solidariedade;
Responsabilidade dos sucessores e terceiros. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais.
Limitações ao Poder de Tributar. Impostos municipais. Repartição das receitas tributárias. PROCESSO
FISCAL ADMINISTRATIVO: Medidas Preliminares Incidentes. Auto de Infração. Reclamações Contra
Lançamento. Defesa. Decisão em Primeira Instância. Recurso Voluntário. Garantia de Instância.
Recurso de Ofício. Conselho de Contribuintes. Do Julgamento em Segunda Instância. Do Pedido de
Esclarecimento. Da Revisão. Da Execução das Decisões Fiscais.
CARGO: Técnico de Contabilidade
20 Questões de Conhecimentos Específicos: Noções sobre Administração Pública: Orçamento
público: princípios orçamentários. Processo de planejamento e de orçamento: plano plurianual, lei
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (Art. 70 ao 75), das finanças públicas (Art.
163 ao 169). Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 101, de 05/05/00. Licitações:
conceituação, modalidades, dispensa e inexigibilidade, de acordo com Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e
suas alterações. Contabilidade aplicada ao setor público: conceito e campo de atuação. Princípios
fundamentais de contabilidade, controle e variações do patrimônio público. Contabilização de atos e
fatos contábeis. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Ingressos e
dispêndios extraorçamentários. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações contábeis.
Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e manuais editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Orçamento Federal - SOF, referentes a
procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos
contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público e demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e alterações posteriores. Folha de Pagamento
de Pessoal e Encargos. Ética Profissional: Código de ética profissional do contabilista, Resolução CFC
nº 803/96 e suas alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº
560/83. e suas alterações. Contabilidade Geral: Lei nº 6.404/76, suas alterações e legislação
complementar, Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios
Fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio
da Resolução CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/10). Patrimônio:
componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos Contábeis e respectivas
variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração do resultado. Plano de Contas:
Função, funcionamento e estrutura das Contas.

CARGO: Técnico de Enfermagem
20 Questões de Conhecimentos Específicos
História da Enfermagem; conceito, evolução da Enfermagem.
Atribuições do Técnico de
Enfermagem. Prevenção e Promoção a Saúde. Biossegurança nas Ações de Saúde. Conceitos e
princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de
esterilização. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Fundamentos de Enfermagem; sinais
vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa,
pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativos, drenagens, sondagens,
cateterismos, eliminações, balanço hídrico, glicemia capilar. Administração de Medicamentos;
Métodos, vias, regras gerais, diluição, observações e relatório de enfermagem. Preparação,
acompanhamento e participação de exames. Posições para exames. Enfermagem em clínica médica
e cirúrgica. Cuidados de Enfermagem Cirúrgica; cuidados de enfermagem no pré e pós operatorio,
pós operatorio tardio, Sala de cirurgia, material, uniforme, tipos de cirurgias, recuperação pós
anestésica. Tratamento de feridas. Assistência de enfermagem ao paciente com afecções do sistema
nervoso central, respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético. Assistência de
enfermagem em terapia intensiva, hemodiálise e diálise peritonial as urgências e emergências;
politraumatismo, Acidente Vascular Encefálico, Edema Agudo de Pulmão, Infarto Agudo do
Miocárdio, Acidentes com arma branca e arma de fogo. Ações de enfermagem na promoção da
saúde infantil. Avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. Noções das doenças
prevalentes na infância; afecções respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição e verminoses.
Aleitamento materno. Imunização; esquema básico do Ministério da Saúde. Doenças preveníveis por
imunização. Saúde da mulher: assistência de enfermagem no pré-natal e nos distúrbios ginecológicos
da puberdade até o climatério. Patologias da gravidez. Planejamento Familiar; métodos
contraceptivos feminino e masculino. Prevenção ao câncer de colo uterino e câncer de mama.
Enfermagem em Saúde Pública; Definição, histórico, objetivos. Ações que visam à prevenção,
tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas (Hipertensão Arterial Sistêmica,
Diabetes Melittus tipos I e II, oncologia e doenças respiratórias crônicas). Saúde do Idoso;
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa, Patologias mais comuns na pessoa idosa. O processo de
envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Tabagismo. Doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS. Vigilância epidemiológica: prevenção e controle das doenças transmissíveis.
Notificação Compulsória. Noções sobre sistemas de informação em saúde. Conceito e noções de
Saúde Pública e Saúde Coletiva. Conceito e noções da Politica de Atenção Básica - Estratégia Saúde
da Família. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990; e Decreto Presidencial no
7.508/2011 6 Determinantes Sociais da Saúde. Lei do exercício profissional, Código de ética
Profissional.
CARGO: Técnico em Finanças
20 Questões de Conhecimentos Específicos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E
RESPONSABILIDADE FISCAL: Orçamento Público: conceitos, princípios orçamentários e
características do orçamento tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de
desempenho e do orçamento-programa; Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA,
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Classificação da receita e
da despesa orçamentária; Execução da receita e da despesa orçamentária; Ciclo
Orçamentário; Créditos Adicionais; Conta Única; Programação Orçamentária e Financeira;
Descentralização de Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros; Elaboração da
Programação Financeira; Contingenciamento; Limite de Empenho e de Movimentação Financeira; Lei
de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo
orçamentário; Anexo de Metas Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Resultado Nominal, Resultado
Primário, Receita Corrente Líquida. Renúncia de receita; Geração da Despesa e Despesa
Obrigatória
de
Caráter Continuado. Vedações. Instrumentos de transparência ; Limites
Constitucionais e legais: Educação, Saúde, Pessoal, Dívida e Operações de Crédito, Garantias;
Transferências Voluntárias; Manuais: Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, Elaboração do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e de
Riscos Fiscais. CONTABILIDADE PÚBLICA Conceito, objeto e regime; Princípios Fundamentais de
Contabilidade sob perspectiva do Setor Público; Campo de aplicação; Legislação básica; Receita:

conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções,
renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa; Despesa: conceito, classificação e estágios,
aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, dívida pública, operações de crédito;
Variações Patrimoniais Ativas e Passivas: interferências, mutações, acréscimos e decréscimos
patrimoniais; Plano de contas: conceito , estruturas e contas do ativo, passivo, despesa
orçamentária, receita orçamentária, variações patrimoniais ativas e passivas, resultado e
compensação; Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos; Demonstrações
Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstrativo das Variações
Patrimoniais. Conceitos, Aspectos legais, Forma de Apresentação, elaboração, análise dos
demonstrativos; Sistemas de Informações Contábeis; Manuais de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público: Receita, Despesa, Dívida Ativa; Registros contábeis de operações típicas na área
pública: previsão da receita, dotação da despesa, descentralização de créditos orçamentários e
recursos financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; arrecadação, recolhimento,
destinação da receita orçamentária pública; retenções tributárias; renúncia da receita,
deduções da receita, Restos a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos,
Operações de Créditos; Sistemas de conta.
CARGO: Técnico em Licitação
20 Questões de Conhecimentos Específicos: A administração pública, suas espécies, formas e
características; centralização e descentralização; Princípios da Administração Pública; Regime
jurídico-administrativo e sua relação com os direitos individuais, Teoria geral da função pública;
Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e características; O servidor público e a Constituição
de 1988; Regime Jurídico dos servidores públicos; Regime jurídico da Licitação e dos contratos
administrativos: obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação;
Procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação - Lei nº 8.666/1993. ;
Convênios e consórcios administrativos; Controle da Administração Pública: espécies de controle e
suas características, seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Domínio público: conceito;
domínio eminente; domínio patrimonial; conceito e classificação dos bens públicos;
administração dos bens públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos;
afetação e desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade
de oneração de bens públicos; aquisição de bens pela administração; terras públicas; águas
públicas; espaço aéreo; zona econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros
(desapropriação, servidão pública e outros); A Constituição Federal e os controles interno e
externo. Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
CARGO: Técnico em Radiologia
20 Questões de Conhecimentos Específicos
Anatomia. Posicionamento, Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia. Física das
radiações e formação de Imagens. Técnicas radiológicas do crânio, face, seios da face. Técnicas
radiográficas dos ossos e articulações, tórax e abdome. Mamografia. Tomografia. Exames
contrastados. Fatores radiológicos. Equipamento de radiodiagnóstico, constituição e funcionamento.
Constituição dos Tubos Formadores de Raios X. Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico;
Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Técnicas Radiográficas na Rotina
Médica; Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas.Outros procedimentos e
modalidades diagnósticas. Câmara escura. Câmara clara - seleção de exames, identificação; exames
gerais e especializados em radiologia. Radiologia Digital. Erros nas radiografias; Garantia de
qualidade. Radioproteção. Unidade de dose e dosimetria; Portaria SVS/MS nº 453/98. Princípios
básicos e monitorização pessoal e ambiental. Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção
Coletiva: tipos principais e utilização adequada. Os efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios
X.
CARGOS COM EXIGIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO COM CONHECIMENTO
ESPECÍFICO (Atendente de Saúde)
Prova de Português
10 questões com o seguinte conteúdo:

Emprego das letras: h, s/z, x/ch, l/u, c/ç, g/j, s/ss/sc/sç/xc/xs, e/i/o/u. Compreensão de diferentes
gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação
das palavras. Vogais e Consoantes; da palavra. Encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo.
Encontros consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão
de gênero (Masculino e Feminino) e número (Singular e Plural) e Grau (Normal, Diminutivo e
Aumentativo) das palavras. Emprego das palavras: artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio,
pronome, numeral, preposição e conjunção. Sinônimo e Antônimo. Colocação dos pronomes
pessoais oblíquos átonos. Tempos, Modos e Conjugações Verbais. Concordância Nominal (artigo e
substantivo; substantivo e adjetivo) e Concordância Verbal (sujeito e predicado). Forma e grafia de
algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há;
demais/de mais; mal/mau. Emprego das letras: r/rr, h, nh/lh, l/lh, s/z, x/ch, l/u, c/ç, g/j,
s/ss/sc/sç/xc/xs, e/i/o/u. Gramática no contexto Morfológico e Sintático; Semântico e Discursivo:
Fonética e Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia); Frase, Oração e Período. Colocação dos pronomes
pessoais oblíquos átonos. Regência nominal e verbal.
Prova de Matemática
10 questões com o seguinte conteúdo:
- Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Conjunto de números
inteiros, ordinais e racionais. - Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores que
10.000; números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de numeração romano. Antecessor e
Sucessor dos Numerais. Uso da Calculadora. Tratamento da informação: Tabelas e Gráficos. Conjunto de
números inteiros e racionais. - Noções de Geometria: Sólidos geométricos: prisma, piâmides, connes e
cilindros. Segmento de reta : Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi-reta. Principais figuras geométricas:
triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia,
Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades
de vértices, arestas e faces de poliedros. - Operações com Números Naturais: Adição; subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de associação,
parênteses, colchetes e chaves: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e Divisores.
Aproximações e estimativas. Agrupamentos e Trocas na base 10. - Sentenças Matemáticas: Expressão
com valor desconhecido. - Números Racionais: Representação fracionária: Ideia e Tipos de fração;
Números Mistos; Comparação de frações; Frações equivalentes. Operações com frações; Fração de
quantidades. Porcentagem. Tabelas e Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números.
Representação Decimal: Noção e operação com Décimos, Centésimos e Milésimos. Adição, Subtração e
Multiplicação de números racionais na forma decimal. Divisão de números naturais, com quociente
racional, representado na forma decimal. Potenciação e Radiciação. Porcentagem. Frações ordinárias e
decimais; operações com frações. - Sistemas de Medidas: Comprimento (Metro; Quilômetro), Massa
(Grama, quilograma, arroba e tonelada) e Capacidade (Litro). Perímetros de figuras planas. Medidas de
Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano. - Situações-Problema Simples: adição,
Subtração, Multiplicação e Divisão. Propriedades da Multiplicação. Regra de três. - Sistema monetário
brasileiro: Unidade monetária: real; Cédulas e moedas. Comércio: compra e venda. - Equações e
Inequações de 1º e 2º graus.
CARGO: ATENDENTE DE SAÚDE
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo: Sistema Operacional Windows
7, Interprise: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos. Editores de texto, planilhas e apresentações (MS-Office 2007):
1.Editor de texto: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas; marcadores simbólicos e numéricos; tabelas; impressão; controle de
quebras e numeração de páginas; menus; barras de ferramentas; comandos; proteção de
documentos. 2.Editor de planilhas: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos; elaboração de tabelas e gráficos; uso de fórmulas, funções; impressão;
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados;
menus; barras de ferramentas; comandos.

CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE NÍVEL ALFABETIZADO. (Ajudante de Manutenção, Auxiliar de
Manutenção de Vias Públicas, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Obras, Auxiliar de Serviços Diversos
(zona urbana), Coletor de Lixo, Cozinheiro (zona urbana e rural), Motorista I, Motorista II, Motorista
III, Oficial de Manutenção, Operador de Máquinas, Vigia e Zelador)
20 questões de Língua Portuguesa com o seguinte conteúdo: Compreensão de diferentes gêneros
textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação das
palavras. Vogais e Consoantes; da palavra. Encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo. Encontros
consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica:
palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão de gênero
(Masculino e Feminino) e número (Singular e Plural), Sinônimo e Antônimo. Diminutivo e
Aumentativo da Palavra. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por quê/
porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau. SC, XC, Ç, X, S, Z.
20 questões de Matemática com o seguinte conteúdo: Números Naturais e Ordinais: comparação e
ordenação. Raciocínio Lógico. Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores
que 10.000; números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de numeração romano.
Antecessor e Sucessor dos Numerais. Conjunto de números inteiros e racionais. Segmento de reta :
Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi-reta. Principais figuras geométricas: triângulo, quadrado,
retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, Medida e Tipos
de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Operações com Números Naturais:
Adição; Subtração, multiplicação e divisão. Aproximações e estimativas. Agrupamentos e Trocas na
base 10. Sistemas de Medidas: Comprimento (Metro; Quilômetro), Massa (Grama, quilograma,
arroba e tonelada) e Capacidade (Litro). Perímetros de figuras planas. Medidas de Superfície: área e
Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano. Situações-Problema Simples: adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão. Propriedades da Multiplicação. Sistema monetário brasileiro: Unidade
monetária: real; Cédulas e moedas.

