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Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 30 de Janeiro de 2017.

EDITAL nº 002/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Diamantino, através do Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Capistrano de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, através da Comissão Municipal de

Elaboração e Aplicação do Teste Seletivo Simpli cado, nomeada pela Portaria nº 73/2017/GAB, TORNA PÚBLICO a abertura das inscrições e as normas estabelecidas para a

realização de Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação,

Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Simpli cado realizar-se-á sob a responsabilidade técnica administrativa da empresa Master Z Assessoria e Consultoria Ltda - ME.

1.2 A seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter classi catório

e eliminatório.

1.2.1 Também haverá prova de títulos, em caráter classi catório, para os cargos de professores.

1.3 Às pessoas portadoras de de ciência é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo Simpli cado de que trata este Edital, nos termos do Decreto Federal nº

3.298/99, sendo reservados 05% das vagas abertas por este edital: 01 (uma) vaga cará destinada para o cargo especí co de Professor Educação Fundamental Urbano, 01

(uma) vaga para o cargo especí co de Professor de Educação Infantil e 01 (três) vagas para o cargo especí co de Técnico de Desenvolvimento Infantil para os portadores de

de ciência, de conformidade com o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e Decreto Federal nº 3.298/99.

1.4 O Direito de concorrer à reserva de vagas será de nido pelo laudo médico, o qual será avaliado e homologado por médico do trabalho, na oportunidade de eventual

contratação.

1.5 Caso o candidato inscrito como portador de de ciência não se enquadre nas categorias de nidas no Art. 4, incisos I a V, do Decreto Federal nº 3.298/99, a sua

classi cação nal se dará na listagem geral de candidatos e não na listagem especí ca para portadores de de ciência.

1.6 No ato da inscrição, o candidato portador de de ciência que necessite de atendimento diferenciado no dia da prova, deverá requerê-lo, indicando as condições

diferenciadas de que necessita para realização das provas.

1.7 As pessoas portadoras de de ciência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,

aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida.

1.8 O candidato portador de de ciência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

1.9 Os horários mencionados no presente edital e nos demais a serem publicados para a seleção, obedecerão ao horário o cial local.

1.10 Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar

rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico http://www.diamantino.mt.gov.br.

2. DAS VAGAS, CARGOS, FORMAÇÃO, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS
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Cargo Escolaridade Jornada Semanal Vencimento Vagas Vagas

PNE

Local

Professor Educação Fundamental Superior Completo 20 h R$ 1.981,08 30 01 Zona Urbana

Professor Educação Fundamental Superior Completo 20 h R$ 1.981,08 02

04

01

- E.M. Castro Alves – Assentamento Caeté

E.M. Décio Furigo

E.M. Maria Euzébio – Agrovila Bojui

Professor Educação Infantil Superior Completo 20 h R$ 1.981,08 20 01 Zona Urbana

Professor Educação Infantil Superior Completo 20 h R$ 1.981,08 02

01

- E.M. Décio Furigo

E.M. Tânia M. Dreher – Com. Posto Gil

Técnico Adm Escolar Ensino Médio 30h R$ 1.210,78 05 - Zona Urbana

Técnico Adm Escolar Ensino Médio 30h R$ 1.210,78 02

01

01

- E.M. Castro Alves – Assentamento Caeté

E.M. Tânia M. Dreher – Com. Posto Gil

E.M. Décio Furigo

Técnico Desenvolvimento Infantil Ensino Médio 30h R$ 1.222,79 32 01 Zona Urbana

Técnico Desenvolvimento Infantil Ensino Médio 30h R$ 1.222,79 01

01

01

01

01

- E.M. Castro Alves – Assentamento Caeté

E.M. Décio Furigo

E.M. Maria Euzébio – Agrovila Bojui

E.M. José F. Kroling – Com. Sumidouro

E.M. Tânia M. Dreher – Com. Posto Gil

Motorista Escolar Ensino Fundamental 40h R$ 1.762,84 10 - Zona Rural

Nutricionista Ensino Superior 30h R$ 3.402,31 01 - Zona Urbana

Técnico de Radiologia Ensino Médio 40h R$ 1.691,11 01 - Zona Urbana

Motorista (ambulância) Ensino Fundamental 40h R$ 1.417,51 01 - Bairro Deciolândia

Motorista (ambulância) Ensino Fundamental 40h R$ 1.417,51 01 - Zona Urbana

Motorista Ensino Fundamental 40h R$ 1.417,51 02 - Zona Urbana

Dentista Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Bairro Deciolândia

Dentista Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Urbana

Farmacêutico Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Urbana

Bioquímico Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Urbana

Técnico de Enfermagem Ensino Médio 40h R$ 1.691,11 01 - Posto Gil

Técnico de Enfermagem Ensino Médio 40h R$ 1.691,11 10 - Zona Urbana

Enfermeiro Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 02 - Zona Urbana

Fisioterapeuta Ensino Superior 30h R$ 3.402,31 04 - Zona Urbana

Educador Físico Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Urbana

Assistente Social Ensino Superior 30h R$ 3.402,31 02 - Zona Urbana

Psicólogo Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 02 - Zona Urbana
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Veterinário Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Rural

Pedagogo em Saúde Ensino Superior 40h R$ 4.446,94 01 - Zona Urbana

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão efetuadas pela internet no site da Prefeitura Municipal de Diamantino http://www.diamantino.mt.gov.br

3.1.1 Para os candidatos que não tiverem acesso à internet, poderão se dirigir até a Secretaria Municipal de Educação de Diamantino, na Rua Almirante Batista Neves, s/n,

Centro, ou no PSF do Bairro de Deciolândia no horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 de 01 de fevereiro de 2017 até o dia 16 de fevereiro de 2017, de segunda à

sexta feira, onde haverá equipamento instalado e pessoas habilitadas para fazer a inscrição.

3.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição:

3.3. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher

nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida.

3.4. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele

documento.

3.5. Ao inscrever-se no Teste Seletivo Simpli cado, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas.

3.6. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.

3.7. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.

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

3.8. Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, e-mail ou por qualquer outra via que não as especi cadas neste Edital.

3.9 - O candidato classi cado no Teste Seletivo Simpli cado de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências:

3.10. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos

políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal.

3.10.1. Estar em gozo de direitos políticos.

3.10.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral.

3.10.3. Apresentar Certi cado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

3.10.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.

3.10.5. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do Trabalho.

3.10.5.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.

3.10.6. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.

3.10.7. Apresentar outros documentos que se zer necessário no momento da contratação, de acordo com a legislação em vigor.

3.10.8. Não registrar antecedentes criminais ou estar respondendo pelos crimes contra: o Patrimônio, Administração, Fé Pública, os costumes e os previstos na Lei nº 11.343

de 23/08/2006 (trá co de entorpecentes);

3.10.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, cargo ou função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal.

4 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA

4.1 O candidato deverá acessar o site http://www.diamantino.mt.gov.br, a partir do dia 16 de fevereiro de 2017, para consultar a con rmação de sua inscrição mediante a

publicação do Edital de Homologação das inscrições deferidas e dos locais da prova.

5 DAS PROVAS

5.1 As provas objetivas serão realizadas na data prevista de 19 de fevereiro de 2017 com início as 08h00 e término às 12h00, no local a ser indicado em edital

complementar especí co, que estará disponível no endereço eletrônico http://www.diamantino.mt.gov.br

5.2 Das características das provas objetivas:

5.2.1 As provas objetivas terão duração máxima de 04 (quatro) horas contadas a partir do momento em que todas as informações forem prestadas aos candidatos.

5.2.2 A constituição das provas objetivas por nível segue descrita:

Nível superior

Provas Nº de Questões Peso da Questão

Língua Portuguesa 10 4

Matemática 5 2

Conhecimentos Gerais 5 2

Conhecimentos Especí cos 10 4

Nível Médio

Provas Nº de Questões Peso da Questão
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Língua Portuguesa 10 3

Matemática 5 2

Conhecimentos Gerais 5 2

Conhecimentos Especí cos 10 5

Nível Alfabetizado e Fundamental

Provas Nº de Questões Peso da Questão

Língua Portuguesa 10 3

Matemática 5 2

Conhecimentos Gerais 5 2

Conhecimentos Especí cos 10 5

5.3 Da realização das Provas Objetivas.

5.3.1 O candidato deverá comparecer no local da aplicação das provas com antecedência de, no mínimo, 01 (uma) hora antes do horário especi cado, trazendo caneta

esferográ ca na cor azul ou preta, e documentos de identi cação originais com foto.

5.3.2 Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros objetos além daqueles exigidos no item anterior. O scal de sala e a coordenação do Processo

Seletivo Simpli cado não se responsabilizarão por danos ou desaparecimento de objetos, bolsas, celulares e outros que forem deixados na sala pelos candidatos.

5.3.3 Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade original ou outro documento original, com foto, de igual valor legal,

ou seja: carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de documento de identi cação; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certi cado de

Reservista ou Habilitação nos moldes atuais. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identi cação do candidato.

5.3.4 Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título de eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 5.3.3.

5.3.5 Durante as provas não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de máquinas calculadoras ou outros objetos elétricos ou eletrônicos, inclusive aparelhos

celulares, bips ou outros comunicadores.

5.3.5.1 Também não será permitida a consulta a qualquer material impresso ou escrito como apostilas, livros, manuais ou caderno de prova de outro candidato.

5.3.6 Não serão considerados aptos a realizarem as provas àqueles eventuais candidatos que estejam impossibilitados de comparecerem aos locais determinados para a

realização das mesmas.

5.3.7 Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas, de candidatos que se apresentarem após o fechamento dos portões, que ocorrerá às 7h30.

5.3.8 Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes do Cartão de Resposta preenchido a caneta esferográ ca na cor preta

ou azul não porosa.

5.3.9 As questões respondidas erroneamente não anularão as questões respondidas corretamente.

5.3.10 As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que legíveis, serão consideradas nulas.

5.3.11 Os pontos, relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da elaboração serão atribuídos a todos os candidatos que prestarem à prova

naquele cargo.

5.3.12 Em nenhuma hipótese haverá 2ª chamada, eliminando-se o candidato faltoso.

5.3.13 O candidato só poderá sair da sala de provas depois de decorrido 01h00 (uma) hora do início da prova, podendo levar consigo o caderno de prova.

5.3.14 Ao encerrar a prova o candidato deverá entregar ao scal o Cartão de Resposta devidamente assinado, sob pena de desclassi cação.

5.3.15 Não será permitida a permanência do candidato no local de aplicação da prova, após tê-la concluído.

5.3.16 O gabarito preliminar será disponibilizado após às 16h do dia 19 de fevereiro de 2017, no endereço eletrônico http://www.diamantino.mt.gov.bre no mural da

Prefeitura Municipal.

5.3.17 O gabarito com resultado o cial será disponibilizado após o julgamento de todos os recursos, se houverem, no endereço

eletrônicohttp://www.diamantino.mt.gov.bre no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito preliminar.

5.4 Da Prova de Títulos

5.4.1 Os títulos deverão ser apresentados pelos candidatos antes da realização do presente certame, aos scais ou pessoas designadas para tanto que, farão a conferência

imediata dos títulos, no local indicado para a prova.

5.4.2 Os títulos deverão ser entregues da seguinte forma:

Entregar em envelope tamanho A4 contendo a identi cação do candidato, cópias autenticadas em cartório dos títulos a serem avaliados, acompanhadas de 01 via do

ANEXO V, anexo disponibilizado junto a esse edital disponível para download no site http://www.diamantino.mt.gov.br. Observar as demais orientações acerca do

preenchimento e apresentação do ANEXO V, constantes no ANEXO IV.

5.4.3 Após, os envelopes serão entregues à Comissão Organizadora do Seletivo Simpli cado que fará a abertura e realizará a contagem de pontos somente dos candidatos

considerados aprovados nas Provas Objetivas. Cabe ao candidato a interpretação do Edital, bem como o entendimento do Quadro de Avaliação de Títulos – Anexo IV.

5.4.4 Não haverá reprodução de cópias no local de entrega dos títulos.

5.4.5 Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos, por isso devem ser entregues em cópias autenticadas em cartório.
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5.4.6 A relação dos documentos apresentados deverá estar listada dentro do envelope. É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos comprovantes listados

no dia determinado. Os títulos serão avaliados conforme quadro Anexo IV.

5.4.7Os títulos deverão ter relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição, e serão avaliados conforme previsto no Anexo IV deste Edital.

5.4.8 Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados.

5.4.9 Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido, ou em desacordo com o Edital.

5.4.10Se o nome do candidato, nos documentos apresentados para a prova de títulos, for diverso do nome que constar no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o

comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de reti cação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da pontuação ao

candidato.

5.4.11O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. Caso haja o preenchimento incorreto, observado durante a

conferência, não será aceito o envelope com os títulos.

5.4.12Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação; e, comprovada a

respectiva culpa, será excluído do Processo Seletivo Simpli cado.

5.4.13 Critérios de Julgamento dos Títulos

5.4.13.1 Os diplomas e/ou certi cados e demais critérios especi cados no ANEXO IV deverão conter registros do órgão emissor ou informação su ciente para veri cação

dos órgãos competentes, sendo somente aceitas, declarações que especi quem que foram vencidas todas as etapas para obtenção do título.

5.4.13.2 Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.

5.4.13.3 Não serão validados títulos que são pré-requisitos de participação no presente Processo Seletivo Simpli cado.

5.4.13.4Receberá nota 0,00 (zero) na avaliação de títulos os candidatos classi cados na prova escrita que não apresentarem títulos.

5.5 Do Resultado Final

5.5.1Os candidatos serão classi cados em ordem decrescente, de acordo com a média das notas nais tanto da prova objetivo quanto da nota da avaliação de títulos.

5.5.2 Serão considerados aprovados e classi cados os candidatos do nível fundamental e médio que obtiverem nota igual ou superior a 40 (quarenta) pontos, e para os

candidatos de nível superior nota igual ou superior a 50 (cinquenta) na prova objetiva.

5.5.3 Após publicação do resultado das provas objetivas, serão realizadas as análises e contagem dos títulos dos candidatos aprovados e classi cados. A nota dessa avaliação

será somada ao resultado da prova objetiva dividindo por 02 (dois), em caráter classi catório.

5.5.4 Na classi cação nal, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, na ordem de posicionamento:

a) Idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Simpli cado, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 27, da Lei nº

10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso);

b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Especí cos;

c) Candidato mais idoso.

6. DOS RECURSOS

6.1 Será assegurado ao candidato o direito a recursos quanto à homologação das inscrições, gabarito da prova objetiva, edital de classi cação e prova de títulos.

6.2 O recurso deverá ser individual com a indicação da questão que o candidato se julga prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação

das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliogra a especí ca, entre outros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo realizado único e

exclusivamente via sistema gerenciador de recurso online, o qual cará disponível por até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito preliminar.

6.3Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e ou material, em sua

elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto nesse Edital.

6.4Se da análise do recurso resultar anulação de questões, essas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. Se resultar alteração de

gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado nal divulgado de acordo com esse novo gabarito.

6.5Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, mesmo que devidamente fundamentados.

6.6Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso.

7. DA CONVOCAÇÃO

7.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados de acordo com sua classi cação, através de Edital de Convocação, a ser publicado na Imprensa O cial e

divulgado no site http://www.diamantino.mt.gov.br.

7.2 O candidato que não comparecer no prazo estipulado de 05 (cinco) dias úteis em Edital de Convocação, será automaticamente desclassi cado.

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

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1 Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de novas vagas, o Município promoverá tantas convocações e contratações quanto forem necessárias.

8.2No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos relacionados no Anexo VI.

8.3 O contratado submeter-se-á ao Regime Jurídico Administrativo e ao Regime Geral de Previdência Social.

9. DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

a) Quando o contratado der justo motivo para sua rescisão, devidamente justi cado pela Secretaria onde esteja lotado.

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

c) Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual.

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

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

f) Pelo término do prazo contratual;

g) Qualquer ato de inexecução contratual praticado pelo candidato, este cará impedido de participar de qualquer processo seletivo realizado por esta municipalidade

durante 02 (dois) anos.
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10. DOS CASOS OMISSOS

10.1Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Municipal de Elaboração e Aplicação do Teste Seletivo Simpli cado.

10.2É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo através do meio de divulgação acima citado.

Diamantino – MT, 27 de Janeiro de 2017.

Eduardo Capistrano Lucinda Praxedes Capistrano Azevedo

Prefeito Municipal Presidente da Comissão

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nível Fundamental

Língua Portuguesa:

Leitura, compreensão e interpretação de texto. Ortogra a: emprego das letras e dos acentos. Divisão Silábica. Acentuação grá ca. Verbos: conjugação e emprego dos

tempos e modos verbais. Homônimos e Parônimos. Substantivo e adjetivo. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sinônimos e antônimos. Formação das Palavras.

Numeral.

Matemática:

Conhecimento básico com as quatro operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Conhecimento de operações básicas com números decimais. Conjuntos. Problemas

matemáticos e de Raciocínio lógico.

Conhecimentos Gerais:

Conhecimentos atuais e dos últimos cinco anos relacionados a temas políticos, sociais e econômicos, do município, do Estado de Mato Grosso, Brasil e do Mundo. Economia

Social. Questão Agrária. Distribuição de Renda. Direitos dos De cientes, Idosos (Lei 10.741/2003), Criança e Adolescentes. Constituição Federal. Urbanização. Problemas

Ambientais, urbanos e agrícolas. Meio Ambiente. População. Organização social, política e econômica do Brasil. Dívida Externa e Interna. Aspectos históricos, geográ cos,

econômicos, cultural e populacional do Estado de Mato Grosso e do município de Diamantino. Noções de informática. Lei Orgânica do Município, Estatuto do Servidor

Público de Diamantino. Ética no serviço público.

Conhecimento Especí co para o cargo de Motorista, Motorista de Ambulância e Motorista Escolar:

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções, Deliberações, Portarias e demais leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema

Nacional de Trânsito. Direção defensiva. Noções gerais de circulação e conduta. Noções básicas em mecânica. Noções de primeiros socorros. Manutenção e Limpeza de

veículos. Noções e práticas e experiência de serviços ligados à área. Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos. Atualização de tecnologia inerente à

pro ssão. Trabalho em equipe. Relacionamento interpessoal. A importância do diálogo, da tolerância e o respeito às diferenças. Posicionamento ético e sustentável,

compreendendo a interatividade entre o homem e o meio, e sua in uência na qualidade de vida, a m de exercer seu papel como pro ssional e como cidadão. Boas maneiras,

comportamento no ambiente de trabalho, organização do local de trabalho. Noções básicas de atendimento ao público interno e externo. Estatuto do Servidor Público de

Diamantino.

Nível Médio

Língua Portuguesa:

Língua Portuguesa: Interpretação de textos escritos de diferentes gêneros textuais. Paródia e paráfrase. FONOLOGIA: Conceitos básicos. Classi cação dos fonemas. Sílabas.

Encontros Vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. ORTOGRAFIA: emprego das letras e dos acentos, encontros consonantais e dígrafos. ACENTUAÇÃO: Conceitos

básicos. Acentuação tônica. Acentuação grá ca. Aspectos genéricos das regras de acentuação. As regras básicas. As regras especiais. Hiatos. Ditongos. Formas verbais

seguidas de pronomes oblíquos. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras. Conceitos básicos. Processos de formação das palavras. Derivação e Composição.

Pre xos. Su xos. Composição. Tipos de Composição. Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares. Classes de palavras. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do

hífen. O uso da Crase. Emprego dos Sinais de Pontuação. Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, guras de

pensamento, guras de construção ou sintaxe. Vícios de linguagem.

Matemática:

Conhecimento com as quatro operações: soma subtração, multiplicação e divisão. Conhecimento de operações com números inteiros, fracionários e decimais, regra de três

simples e composta. Sistema métrico decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa). Conjuntos. Operações com números racionais, razão e proporção,

porcentagem, juros simples e composto. Potenciação e radiciação. Progressão aritmética e geométrica, cálculo de perímetro e área de guras planas. Cálculo de volume.

Operações MDC e MMC. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais guras geométricas. Equação de 1º e 2º graus. Raciocínio

lógico. Números primos. Função quadrática. Problemas. Tratamento da informação: interpretação de grá cos e tabelas. Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica

Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e

sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos; as relações de

pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.

Conhecimentos Gerais:

Conhecimentos atuais e dos últimos cinco anos relacionados a temas políticos, sociais e econômicos, do município, do Estado de Mato Grosso, Brasil e do Mundo. Economia

Social. Questão Agrária. Distribuição de Renda. Terceiro Setor. Relações com o trabalho. Direitos dos De cientes. Constituição Federal. Urbanização. Regiões

Metropolitanas. Problemas Ambientais, urbanos e agrícolas. Meio Ambiente. População. Organização social, política e econômica do Brasil. Dívida Externa e Interna.

Aspectos históricos, geográ cos, econômicos, cultural e populacional do Estado de Mato Grosso e do município de Diamantino. Noções de informática. Lei Orgânica do

Município, ECA e Estatuto do Servidor Público de Diamantino. Ética no serviço público.

Especí cos para o cargo de Técnico em Enfermagem:

Conhecimentos Especí cos: Ética Pro ssional. Código de Ética e Lei do Exercício Pro ssional da Enfermagem. Métodos e técnicas de limpeza, preparo, desinfecção e

esterilização, Central de Material e Esterilização: estocagem e manuseio de materiais, controle de esterilização, Antissepsia e assepsia, Infecções Hospitalares: conceitos,

causas, prevenção, controle e tratamento, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Princípios gerais de Biossegurança: Precauções Padrão e isolamento. Assistência

aos pacientes na alimentação enteral e parenteral e nas eliminações, Coleta de exames. Posições para exames e procedimentos terapêuticos. Registros de Enfermagem,

admissão, transferência, alta, anotações no prontuário. Preparo e administração de medicamentos, cálculos de drogas: ação, dose, dosagem, métodos e vias. Sinais Vitais:

temperatura, respiração, pulso e pressão arterial. Processo de segurança e conforto e prevenção das complicações da imobilização. Feridas: classi cação, cicatrização,

tratamento e curativos. Cuidados com a respiração do cliente: oxigenoterapia e nebulização. Calor e frio como agentes terapêuticos. Conceito, causas, sinais e sintomas,

tratamento, prevenção e cuidados de Enfermagem nas afecções clínicas do aparelho respiratório: pneumonia, asma e en sema pulmonar; sistema cardiocirculatório:

Insu ciência Cardíaca Congestiva, Hipertensão Arterial, Edema Agudo de Pulmão; sistema digestório: esofagite, apendicite, gastrite; sistema glandular: Diabetes Mellitus,
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hipertireoidismo; sistema renal e urogenital: Insu ciência Renal Aguda e Crônica, infecção do trato urinário. Cuidados de Enfermagem no Centro Cirúrgico. Exames

cirúrgicos. Fases do tratamento cirúrgico e cuidados de enfermagem no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório de: drenagem de tórax, traqueostomia,

apendicectomia, colecistectomia, gastrostomia, colostomia, prostatectomia, histerectomia, postectomia, nefrectomia, cirurgia intracaniana, herniorra a, hemorroidectomia

e tireoidectomia. Terminologia. Cuidados com o corpo após a morte. Cuidados de enfermagem em acidentes que caracterizam situações de emergência e urgência:

queimaduras, choque elétrico, desmaios, vertigens, intoxicações, envenenamentos, picadas de animais peçonhentos, convulsão, estado de choque, as xia, fratura, coma,

parada cardiorrespiratória, hemorragias, traumatismos e ferimentos). Estatuto do Servidor Público de Claudia.

Especí cos para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Políticas Públicas de Educação Infantil/MEC - Histórico, Programas, Projetos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diretrizes curriculares nacionais para a educação

infantil. Desenvolvimento infantil nos aspectos: intelectuais, sociais e emocionais. Desenvolvimento e Aprendizagem. Pensamento e Linguagem. Processos de Socialização.

Psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança. Psicologia Infantil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lei nº

10.436 – de 24 de Abril de 2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências, decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 2005 – Regulamenta a Lei

nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, decreto nº 7.611, de 17 de

Novembro de 2011 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº

11274/06. Lei 7.040. Lei 10.172 Plano Nacional de Educação, Parecer nº 14/99 – Conselho Nacional de Educação.

Especí cos para o cargo de Técnico Administrativo Escolar:

Noções de atendimento ao público - pessoal, via telefone, digital. Comunicação social - usuário interno e externo. Noções de Redação O cial: ofícios, comunicação interna,

cartas, requerimento. Relacionamento interpessoal. Trabalho em equipe. Boas maneiras, comportamento no ambiente de trabalho, organização do local de trabalho. Noções

básicas de atendimento ao público interno e externo. Controle de material. Noções de organização de arquivo. Correspondência comercial. Organização de documentos -

arquivo, protocolo. Desenvolvimento de projetos. Noções de Informática: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão,

de busca e pesquisa. A atividade administrativa: princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e nalidade, razoabilidade, publicidade e e ciência). Conceitos

básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática; Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de

dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, compartilhamento de arquivos.

Conhecimento de informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema Operacional Windows. Con gurações Básicas

do Windows .Con guração e utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos

Básicos e utilização do Adobe Reader (a partir da versão Adobe Reader 7.0). Con guração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão

6.0). Noções básicas de Correio Eletrônico - Outlook. ECA, LDB e Estatuto do Servidor Público do Município de Diamantino. Estatuto e Plano de Cargos e Remuneração dos

pro ssionais da educação Básica de Diamantino.

Especí cos para o cargo de Técnico em Raio X:

História dos raios-X, Princípios físicos da radiação. Formação dos raios-X e da imagem radiográ ca. Principais efeitos danosos da radiação. Meios de proteção radiográ ca.

Conhecimentos do funcionamento dos equipamentos de raios-X convencional e contrastado. Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia (ossos do crânio). Face.

Coluna. Tórax. Membros inferiores e superiores. Órgãos do tórax e abdômen. Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento (produção de

raios-X, estrutura básica de aparelhagem xa e portátil, câmara escura). Conhecimentos de técnicas de raios-X. Conhecimentos de técnicas de revelação e xação e de

elementos dos componentes químicos do revelador e xador. Legislação concernente ao operador de raios-X.

Nível Superior:

Língua Portuguesa:

Interpretação de textos de diferentes gêneros textuais. Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e

denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua/escrita e língua oral/variação linguística.

Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortogra a - di culdades da língua (a m, a m/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, mas/mais, bastante/bastantes,

muito/muitos em vez, dentre outras). Classes Gramaticais, Gêneros dos Substantivos, Plural dos Compostos, Signi cação das palavras: sinônimo, antônimo, conotação,

denotação, homônimos, parônimos, polissemia, guras de linguagem, vícios de linguagem; Fonologia; Fonemas e letras. Emprego dos sinais de pontuação no texto.

Acentuação grá ca. Emprego da crase. Uso dos Porquês, Signi cação dos elementos mór cos das palavras (su xo, pre xo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do:

substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e

próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Compreensão e interpretação das relações morfossintáticas, semânticas e discursivas.

Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto

(ambiguidade e redundância). Semântica e Estilística.

Matemática:

Equações e sistemas de equações. Funções. Tratamento da informação: interpretação de grá cos e tabelas. Conhecimento com as quatro operações: soma subtração,

multiplicação e divisão. Conhecimento de operações com números inteiros, fracionários e decimais, regra de três simples e composta. Sistema métrico decimal:

(comprimento, superfície, volume, capacidade e massa). Conjuntos. Operações com números racionais, razão e proporção, porcentagem, juros simples e composto.

Potenciação e radiciação. Progressão aritmética e geométrica, cálculo de perímetro e área de guras planas. Cálculo de volume. Operações com MDC e MMC. Sistema legal

de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais guras geométricas. Equação de 1º e 2º graus. Raciocínio lógico. Números primos. Função

quadrática. Problemas. Tratamento da informação: interpretação de grá cos e tabelas. Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa.

Lógica matemática qualitativa, Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração.

Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre

conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.

Conhecimentos Gerais:

Conhecimentos atuais e dos últimos cinco anos relacionados a temas políticos, sociais e econômicos, generalidades e conceitos do município de Diamantino, Estado de Mato

Grosso, Brasil e do Mundo. Economia Social. Questão Agrária. Distribuição de Renda. Constituição Federal. Problemas Ambientais, urbanos e agrícolas. Meio Ambiente.

População. Organização social, política e econômica do Brasil, Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino. Dívida Externa e Interna. Aspectos históricos,

geográ cos, econômicos e populacionais do Brasil, do Estado de Mato Grosso e do município de Diamantino, Conhecimento de informática em Geral: conceitos. Periféricos

de um Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema Operacional Windows. Con gurações Básicas do Windows. Con guração e utilização: Microsoft Word (a

partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Con guração de Impressoras. Noções básicas de Internet. Lei Orgânica do Município, ECA e

Estatuto do Servidor Público do Município.

Especí cos para o cargo de Assistente Social:

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da pro ssão; Serviço Social e formação pro ssional; A dimensão política da prática pro ssional; Pesquisa em

Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desa os do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais;

Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Pro ssional. O projeto ético-político-pro ssional do Serviço Social. A
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Ética aplicada à ação pro ssional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente

(Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que xa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988. Estatuto dos servidores de Claudia.

Especí cos para o cargo de Dentista:

Conhecimentos Especí cos: Anatomia: Anatomia e Análise Funcional. Anatomia e Aplicação Clínica. Patologia Defeitos do Desenvolvimento da Região Maxilo Facial e Oral.

Anomalia Dentária. Doenças Fúngicas e Protozoárias. Infecção Viral. Doença Imunológica e Alérgica. Patologia Epitelial. Patologia das Glândulas Salivares. Tumores de

Tecidos Ósseos. Doenças do Osso. Cistos e Tumores Odontológicos. Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas. Lesões Nodulares e Vegetantes. Lesões Pigmentadas.

Lesões Brancas. Ulceras Bucais. Lesões Visico-bolhosas. Câncer Bucal. Endodontia: Semiologia endodôntica. In amação. Infecção; Métodos de diagnóstico em Endodontia;

Alterações pulpares e peripaicais; Anatomia endodôntica. Material e instrumental endodôntico; Esterilização e desinfecção; Radiologia aplicada; Acesso cavitário;

Odontometria e localizadores Técnicas de instrumentação tipo crown-down; Medicação intracanal; Irrigação; Obturação e técnicas; Materiais endodônticos; Lesão

Endopério. Dor, pulpites, abscessos, hemorragias, drenagem, traumatismos dentários; Analgésicos, antiin amatórios, antibióticos; Cirurgia parendodôntica; Microbiologia

dos canais radiculares e do periápice; Ortodontia: Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial. Desenvolvimento das dentições pré-natal, decídua, mista e permanente.

Desenvolvimento das dentições em maloclusões de classe I, II e III e mordidas abertas. Desenvolvimento dos problemas ortodônticos. Diagnóstico Ortodôntico. Tratamento

dos problemas ortodônticos em crianças pré-adolescentes e na dentição permanente precoce; Saúde Coletiva: Controle da cárie dentária em populações. Determinantes de

cárie dentária. Escala de propriedades de ação preventiva. Estratégia par a promoção de saúde bucal: princípios gerais. Estratégias populacionais e de alto risco. Níveis de

atenção e política odontológica. Planejamento. Programação para clientelas especí cas. Identi cação de problemas. Educação em saúde. Dentística Restauradora: Materiais

Dentários. Adesão aos Tecidos Dentários. Quando restaurar e quando deter a Doença Carie. Restaurações Diretas com Resinas Compostas em Dentes Anteriores e

Posteriores. Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações Indiretas com Resinas. Abordagem Restauradora de Dentes Tratados

Endodonticamente. Clareamento de Dentes. Agentes Clareadores. Proteção dos Tecidos Dentais. Cuidados Operatórios para as Técnicas de Clareamento. Cirurgia:

Conceito de Biossegurança. Avaliação Pré e Pós-Operatória. Princípios da Anestesia Local. Técnica Cirúrgica. Exodontia Simples e de Dentes Impactados. Complicações em

Exodontias. Cirurgia Pré-protética. Complicações Bucossinusais. Diagnóstico Diferencial e Biópsia. Cirurgia dos Tumores Odontogênicos. Cirurgia dos Cistos Odontogênicos

e das Glândulas Salivares. Traumatologia Bucomaxilofacial. Complicações Cirúrgicas. Abordagem do Paciente submetido à Radioterapia ou a Quimioterapia. Controle das

Desordens Temporomandibulares; Odontopediatria: Crescimento e desenvolvimento. Cariologia clínica. Tratamento das lesões cariosas em decíduas. Selantes de fóssulas e

ssuras. Terapia endodôntica em decíduas. Traumatismos. Cirurgia bucal pediátrica. Periodontia: Anatomia do Periodonto. Tecidos Periodontais. Classi cação das Doenças.

Periodontais. Métodos de Controle de Placa. Distúrbios Sistêmicos e o Periodonto. Cirurgia Periodontal. Microbiologia da Doença Periodontal. Epidemiologia e Etiologia da

Doença Periodontal.

Especí cos para o cargo de Bioquímico:

Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos.

Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e

anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imuno uorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sí lis, doença de Chagas,

toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames

microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de esta lococos, estreptococos,

enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia –

Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos.

Hematologia Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas

infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classi cação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de

líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classi cação dos carboidratos,

metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classi cação e doseamento. Proteínas especí cas: classi cação

e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia

clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo,

magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do

sedimento.

Especí cos para o cargo de Enfermeiro:

A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital. O exercício pro ssional da enfermagem. Código de Ética e legislação pro ssional. A educação em saúde na

prática do PSF. Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Enfermeiro

nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente,

Adulto e do Idoso. Equipe de saúde. Educação para a saúde. O trabalho com grupos. Os serviços de enfermagem e a estrutura organizacional. Liderança e supervisão em

enfermagem. Aferição de sinais vitais. Coleta de exames. Assistência ao exame físico. Tratamento de feridas. Suporte nutricional. Cálculo e administração de medicamentos:

métodos e vias, posologia de drogas e soluções. Vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica. Doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem em programas especiais:

DST/SIDA-AIDS, imunizações, hipertensão, diabetes, pneumologia sanitária. Imunização. Legislação acerca do Sistema Único de Saúde (SUS). Programa de atenção básica

ampliada – Programa de saúde da família (PSF). Consulta ginecológica. Afecções ginecológicas. Assistência no pré-natal. Assistência no parto e puerpério. Aspectos do

crescimento e desenvolvimento da criança. Procedimentos de rotina utilizados no atendimento do recém-nascido normal e prematuro. Agravos à saúde da criança e do

adolescente. Métodos de esterilização de materiais. Assistência no pré, intra e pós-operatório. O atendimento de enfermagem em casos de urgência e emergência. Primeiros

socorros; Parada cardiorrespiratória. Estados de choque; Queimaduras. Convulsões e desmaios. Intoxicações e Envenenamentos. Picada de animais peçonhentos. Ações do

técnico em enfermagem nos exames complementares. Legislação do exercício pro ssional de enfermagem. O Código de Ética dos pro ssionais de enfermagem. Trabalho em

equipe. Relações de trabalho. Humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário. Estatuto dos Servidores de Diamantino.

Especí cos para o cargo de Farmacêutico:

Conceito, objetivos e atribuições de farmácia. Planejamento e gestão da assistência farmacêutica. Seleção de medicamentos. Sistemas de compra e distribuição de

medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público. Armazenamento de medicamentos. Gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado. Aquisição e

licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde. Seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório: Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção

Farmacêutica e otimização da farmacoterapia. Aspectos de biossegurança em farmácias. Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia. Farmacovigilância; Estudos de

utilização de medicamentos. Farmacoterapia baseada em evidências. Análises farmacoeconômicas. Ética Farmacêutica. Análise Farmacêutica e Controle de Qualidade de

Medicamentos. Cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certi cados de análise de medicamentos. Estabilidade de medicamentos.

Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e

acondicionamento. Sistemas de liberação de fármacos. Aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade. Boas Práticas de Manipulação em Farmácia.

Farmacologia e Farmacoterapia. Reações adversas a medicamentos. Interações medicamentosas. Farmacocinética: princípios gerais e aplicações clínicas. Farmacologia e

farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas. Farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular. Farmacologia e farmacoterapia

nas doenças neoplásicas. Farmacologia e farmacoterapia da dor e da in amação. Farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação. Farmacologia do sistema

nervoso central, autônomo e periférico. Segurança do processo de utilização de medicamentos. Produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte

de medicamentos. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Atenção de

média e alta complexidade.

Especí cos para o cargo de Fisioterapeuta:
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Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de

doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção

primária à Saúde. Doenças de noti cação compulsória no Estado de Mato Grosso. Código de Ética do Pro ssional. Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos.

Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas de cientes.

Processo de sioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais

importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infecto-contagiosas, crônico-degenerativas e as condições de

vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel pro ssional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-ortopedia. Fisioterapia em

Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em

Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação pro ssional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em

Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria.

Especí cos para o cargo de Nutricionista:

Conhecimentos inerentes à formação pro ssional e da legislação regulamentadora da pro ssão. Elaboração de cardápios para a alimentação escolar para as atividades de

assistência social, notadamente, com idosos e crianças; valor nutricional dos alimentos, especialmente, daqueles de produção local e de consumo normal da população do

Município e da região. Noções básicas de saúde pública e de controle da obesidade e orientação sobre consumo e valor protéico, nutritivo de vitamínico dos alimentos;

alimentação e nutrição. Conhecimentos da legislação e normas pertinentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e de outras normas de saúde pública e de

vigilância sanitária e relacionadas à produção, conservação, armazenamento, utilização e preparo de alimentos; conhecimentos da legislação que regulamenta a pro ssão,

inclusive o respectivo código de ética; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores

públicos municipais; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação. Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de trabalho;

conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do

conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.

Especí cos para os cargos de Professor de Educação Fundamental, Educação Infantil e Educador Físico:

Fundamentos da Educação: losó cos, sociológicos e históricos. Organização curricular. Organização e gestão do trabalho coletivo na escola. Planejamento das ações

educativas. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade. Educação Inclusiva. Práticas avaliativas na Educação básica. Conselho Tutelar, Escola e

Família. PCN - Parâmetros curriculares nacionais. Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil. Relação Professor-aluno. A construção do conhecimento e o

processo de ensino e aprendizagem. Processo didático pedagógico: planejamento, organização e desenvolvimento. Avaliação educacional: concepções e práticas. Legislação

e Normas da Educação Brasileira: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lei nº 10.436 – de 24 de Abril de 2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -

Libras e dá outras providências, decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 2005 – Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de

Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, decreto nº 7.611, de 17 de Novembro de 2011 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento

educacional especializado e dá outras providências, Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares

para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. Lei 7.040. Lei 10.172 Plano Nacional de Educação, Parecer nº 14/99 –

Conselho Nacional de Educação.

Especí cos para o cargo de Psicólogo:

Conhecimentos Especí cos: Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco re exo; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; O processo de aprendizagem

segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; O Gestalt - Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos. Etiologia das De ciências Mentais.

Desordens da Personalidade. De ciências Mentais. Orientação de Pais. Conhecimentos em Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. Desenvolvimento infantil. Psicoterapia

Breve; Orientação Familiar.

Especí cos para o cargo de Médico Veterinário:

Conteúdos relativos a atividades scalização e inspeção de produtos de origem animal para a promoção da saúde pública. Aspectos Gerais de Biossegurança, Epidemiologia e

Análise de Risco. Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de bovinos e bubalinos aplicadas ao Código

Zoosanitário. Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de aves aplicadas ao Código Zoosanitário. Epidemiologia,

etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de suínos aplicadas ao Código Zoosanitário. Epidemiologia, etiologia, patogenia,

patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de ovinos e caprinos aplicadas ao Código Zoosanitário. Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia,

prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de equinos aplicadas ao Código Zoosanitário. Inspeção Sanitária e Industrial de produtos de Origem Animal. Abate

Humanitário e Bem Estar Animal. Resíduos e Contaminantes: Microbiologia de Alimentos, Métodos Analíticos e Parâmetros de Qualidade Microbiológica (Planos de

Amostragem). Toxinfecções e Intoxicações Alimentares. Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Padrões de Identidade e Qualidade de Produtos.

Especí cos para o cargo de Pedagogo em Saúde:

Legislação do SUS ; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - P.S.F; Fundamentos da Educação: losó cos, sociológicos e históricos. Organização curricular.

Organização e gestão do trabalho coletivo. Planejamento das ações educativas. A organização do trabalho pedagógico. Currículo e Diversidade. Conselho Tutelar, Escola e

Família. PCN - Parâmetros curriculares nacionais. Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil. Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação permanente;

Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da

Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; SUS - Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da Família" - Ministério da Saúde;

Trabalho em Equipe; A construção do conhecimento e o processo de ensino e aprendizagem. Processo didático pedagógico: planejamento, organização e desenvolvimento.

Avaliação educacional: concepções e práticas. Legislação e Normas da Educação Brasileira: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei nº 10.098, de 19 de

dezembro de 2000, decreto nº 7.611, de 17 de Novembro de 2011 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências,

Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. Lei 7.040. Lei 10.172 Plano Nacional de Educação,

Parecer nº 14/99 – Conselho Nacional de Educação.

ANEXO II

ATRIBUIÇÕES, FUNÇÕES E REQUISITOS DO CARGO

Assistente Social:

ATRIBUIÇÕES: São as atribuições: Acolher o usuário, identi cando o mesmo, apresentando-se e explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe

multipro ssional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental,

identi cando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua

inclusão social. Identi car os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento de saúde. Realizar o acompanhamento social individual de

pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo de cura, na manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade

familiar. Participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, facilitando o retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas.

Promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos. Participar na

formulação e execução dos programas de saúde física - mental, promovendo e divulgando os meios pro láticos, preventivos e assistenciais; prestar serviço de assistência ao

trabalhador com problemas referentes à readaptação pro ssional, acompanhando os indivíduos em reabilitação. Contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de

controle social. Facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde.

Fiscalizar ambientes públicos e privados de alta, média e baixa complexidade que possam afetar a saúde do trabalhador. Realizar ações individuais e coletivas na vigilância e

educação em saúde. Dar orientações previdenciárias para usuários e dependentes. Participar do planejamento e contribuir com sugestões ao superior/docente ou tutor, nas
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atividades desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários de acordo com a legislação e normas do conselho de classe. (Desenvolver atividades de apoio

matricial às capacitações na sua área especí ca, “de acordo com o per l do pro ssional para desenvolver atividade docente”); Desenvolver ações de Vigilância em saúde de

baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de

complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Serviço Social Registro no Conselho de Categoria.

Bioquímico

ATRIBUIÇÕES: Preparar reagentes e operar equipamentos analíticos; orientar, colher e preparar amostras biológicas; eleger e executar métodos de análise, com controle de

qualidade ao processo; interpretar e emitir laudos; supervisionar auxiliares e técnicos em patologia clínica, gerenciar resíduos; atuar em equipe multipro ssional; executar

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade

nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a

saúde; analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados,

visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; promover

atividades de capacitação, formação e educação, materiais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente

organizacional.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Bioquímica + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria ou Graduação em Farmácia com especialização em bioquímica + Registro

Pro ssional no Conselho da Categoria.

Dentista

ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnósticos, prognósticos e tratamento das afecções da cavidade bucal, envolvendo tecidos duros e moles; examinar e identi car alterações de

cabeça e pescoço, coordenar e supervisionar executados pelo auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dentário; atuar em equipes multipro ssional; executar

procedimentos de promoção; prevenção e reabilitação em saúde bucal; executar procedimentos de urgência e emergência; atuar em vigilância em saúde; realizar

levantamentos epidemiológicos; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários; executar outras

tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e

alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e

serviços que afetam a saúde; analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos

públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e

endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação, materiais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua

especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir Graduação Superior em Odontologia + especialização na área de atuação + Registro no Conselho de Categoria.

Educador Físico

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver programas e projetos de promoção da saúde e prevenção de doenças, com ações voltadas às atividades de elaboração acompanhamento,

controle e avaliação dos mesmos. Ministrar cursos, palestras e participar de outras atividades e eventos a ns. Levantar as necessidades e problemas; diagnosticar situação;

identi car fatores de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados; Planejar atividades físicas; Diagnosticar e planejar programas no âmbito de

saúde, trabalho e segurança, educação e lazer; Executar trabalhos de equipes multidisciplinares no âmbito das atividades físicas, rítmicas, acrobáticas e expressivas, nas

várias manifestações do rendimento físico e esportivo dos bene ciários, na gestão de empreendimentos voltados para saúde, esportes e recreação, no lazer, na promoção e

reabilitação da saúde, em exercícios compensatórios à atividades laboral e do cotidiano e em outras práticas corporais.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Educação Física + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria.

Enfermeiro

ATRIBUIÇÕES: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar

consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde

e as Disposições legais da pro ssão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:

criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de

saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica,

de nidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de

patologias especí cas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de

auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Desenvolver e implementar ações de educação, prevenção, promoção, proteção e reabilitação da

saúde individual e coletiva; sistematizar a assistência de enfermagem nas diferentes fases do ciclo vital; identi car e atuar em situações de risco à saúde; supervisionar a

equipe de enfermagem; participar da elaboração de protocolos de assistência e atuar em equipe multipro ssional; participar do planejamento das atividades a serem

desenvolvidas, na instituição, por residentes, estagiários e voluntários; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade

e ambiente organizacional. Coordenar, supervisionar, orientar e desenvolver serviços de enfermagem aos trabalhadores portadores de doenças pro ssionais e acidentados

do trabalho; promover e exercer atividades de vigilância e ações educativas voltadas à saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de

complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental,

sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar e

avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a

promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; promover

atividades de capacitação, formação e educação.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Enfermagem + Registro no Conselho de Categoria.

Farmacêutico

ATRIBUIÇÕES: Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a equipe de saúde; atuar em equipe multipro ssional; desenvolver projetos terapêuticos e participar da

elaboração, coordenação e implementação de políticas de saúde e relativas à produtos da área farmacêutica; atuar no controle e gerência de produtos farmacêuticos e/ou

relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, seleção (padronização), aquisição (planejamento /licitação /análise técnica), desenvolvimento de

produtos, produção, manipulação, controle de qualidade e também no planejamento, logística e controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensação

dos produtos farmacêuticos; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; executar outras

tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Farmácia + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria.

Fisioterapeuta

ATRIBUIÇÕES: Atuar em projetos terapêuticos; avaliar, reavaliar e promover alta sioterapêutica; elaborar diagnósticos, tratamento e prognósticos sioterápico;

desempenhar atividades de planejamento organização e gestão em serviço; emitir laudos, atestados e relatórios sioterapêuticos, analisar e prescrever órteses/próteses;

atuar em equipe multidisciplinar; participar do planejamento de atividades desenvolvidas por estagiários e voluntários; Desenvolver ações de Vigilância em saúde de baixa,
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média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Fisioterapia + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria.

Médico Veterinário

ATRIBUIÇÕES: Fazer pro laxia diagnostico e tratamento de doenças de animais; realizar a vigilância e controle das zoonoses e o controle das populações de animais

domésticos, silvestres e da fauna sinantrópica; realizar supervisão e controle da aplicação de praguicidas e de manejo-ambiental para o controle de pragas; realizar

diagnóstico laboratorial de zoonoses e outras patologias de animais; realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos e anátomo-patológicos em animais domésticos; realizar

atividades relacionadas ao controle zoossanitário de animais selvagens cativos; atuar em equipe multipro ssional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de

complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental,

sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar e

avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a

promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; promover

atividades de capacitação, formação e educação.

REQUISITOS: Possuir Graduação em Medicina Veterinária + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria.

Motorista

ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículo utilitário transportando funcionários e usuários para locais diversos dentro do município e a outros municípios; transportar mercadorias,

malotes, equipamentos e materiais; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação e conservação do veículo;

inspecionar o veículo diariamente; observar as regras e o uxo do trânsito; emitir relatórios; recolher o veiculo, após a jornada de trabalho conduzindo-o à garagem; executar

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir ensino fundamental completo + CNH classe D ou E.

Motorista de Ambulância

ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículo ambulância observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de pacientes; manter as velocidades permitidas observando as

regras de trânsito. Dirigir-se ao local do chamado; manusear mapas no sentido de encontrar os locais chamados; reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base via

rádio; descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar manobras técnicas que visem à manutenção básica da vida até a chegada da equipe de

atendimento completa; auxiliar a equipe médica e de enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência; auxiliar as equipes nas imobilizações e transporte de

vítimas; zelar pelos materiais e equipamentos existentes nas ambulâncias; zelar pelo uso adequado e pela limpezas das viaturas, interna e externamente, considerando

aspecto básicos de higiene e biossegurança; inspecionar o veículo diariamente vistoriando pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de embreagem e cilindros,

equipamentos de segurança e prazos de validades, documentação, quilometragem, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua

especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir ensino fundamental completo + CNH classe D ou E.

Motorista Escolar

ATRIBUIÇÕES: Atividades são conduzir com segurança os veículos pertencentes a Secretária Municipal de Educação e Cultura de acordo com as disposições contidas no

Código Nacional de trânsito e as normas de Transporte Escolar, ser educados e cordial com os alunos e demais usuários, manter os veículos sob sua responsabilidade em

condições adequadas de uso, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo

durante o uso. Tendo o compromisso também de desempenhar suas funções com lealdade, conduta, ética, obediência, e ciência e demais deveres inerente do servidor

público visando o regular funcionamento do serviço público e o interesse coletivo.

REQUISITOS: Possuir ensino fundamental completo + CNH classe D ou E.

Nutricionista

ATRIBUIÇÕES:Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição nas áreas de saúde; educação e outras; analisar carências alimentares e o conveniente

aproveitamento de recursos dietéticos; elaborar o planejamento e execução de cardápios e dietas especiais; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição

dos alimentos, garantindo as condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação vigente; prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em

programas especí cos destinados à coletividade; atuar em equipe multipro ssional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua

especialidade. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar

ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular

ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco;

planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação.

REQUISITOS: Graduação em Nutrição + Registro Pro ssional no Conselho de Categoria.

Professor de Educação Infantil e Professor Educação Fundamental

ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto político pedagógico, xando metas, de nindo objetivos, cronogramas e selecionando

conteúdos; re etir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; atuar de forma integrada e articulada com os pro ssionais da u.e. e comunidade; oferecer informações e

orientações sobre os diferentes recursos existentes para a comunidade escolar; estabelecer contato com os apoios educacionais especializados quando necessário;

promover educação e a relação ensino aprendizagem de crianças de 0 a 6 anos; desenvolver de forma harmoniosa o aspecto afetivo-social, cognitivo e perceptivo-motor, a

m de fazer crescer na criança a capacidade de investigação, observação, experimentação e curiosidade, para a formação de cidadãos autônomos, capazes de

responsabilidade e escolhas próprias; interagir com a família e a comunidade; ministrar aulas nos quatro primeiros anos e nos anos nais do ensino fundamental; preparar

aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; diagnosticar a realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de

desenvolvimento e aplicando instrumentos de avaliação.

REQUISITOS: Para Professor de Educação Infantil - Possuir Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena para Educação Infantil; Para Professor de Educação Fundamental -

Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena para os anos iniciais do ensino fundamental.

Psicólogo

ATRIBUIÇÕES: Realizar atendimento psicológico ou psicossocial a crianças, adolescentes, adultos, grupos ou instituições; Realizar visitas a domicílios, instituições ou

equipamentos sociais e participar de reuniões de equipe, com outros serviços; Analisar comportamentos, realizar entrevistas, orientar e acompanhar individualmente ou em

grupos e efetuar encaminhamentos; Coordenar grupos, preparar reuniões, promover cursos, desenvolver projetos, organizar e elaborar materiais educativos, promover

discussões de caso e realizar pesquisas; articular, junto às famílias atendidas, os recursos e serviços existentes na comunidade, dentro de uma perspectiva de trabalho em

rede; atuar no gerenciamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas/projetos comunitários, numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e

intersetorial; Contribuir na formulação de políticas públicas através da participação em fóruns pertinentes e da prática cotidiana; acompanhar projetos de estagiários sob

sua supervisão; participar em eventos, seminários, conferências e cursos para aperfeiçoamento e atualização na área social, materiais; executar outras tarefas de mesma

natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.



02/02/2017 Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso  diariomunicipal.org

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/237965/ 12/17

REQUISITOS: Possuir Graduação em Psicologia + Registro Pro ssional no Conselho da Categoria

Técnico Administração Escolar

ATRIBUIÇÕES: Realizar escrituração, digitação; arquivar, protocolar; elaborar estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das

secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços nanceiros; dos serviços de

manutenção e controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de

esportes nas unidades escolares e outros; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Ensino médio completo.

Técnico Desenvolvimento Infantil

ATRIBUIÇÕES: Atuar nas Unidades de Educação Infantil da PMD, acolhendo, cuidando e educando crianças (0 a 6 anos), em conformidade com uma proposta educacional;

promover o contato afetivo e harmonioso entre adultos e a crianças; conhecer e acompanhar o desenvolvimento das crianças a forma como vivem, seus progressos e

di culdades; participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema público da Educação Básica, da elaboração de planos, programas e projetos

educacionais no âmbito de sua atuação, da elaboração do Plano Político-Pedagógico; participar das reuniões pedagógicas; subsidiar e orientar as crianças em suas atividades

pedagógicas recreativas, alimentares, higiênicas, siológicas e de repouso; cuidando da higiene adequada, mantendo as crianças sempre limpas, secas e confortáveis; zelar e

organizar todos os ambientes da unidade escolar de maneira adequada às crianças; zelar e cuidar adequadamente da criança, nos mementos de refeição, mamadeiras,

manter-se vigilante quando a criança estiver dormindo, zelando pelo bom sono da mesma; preparar e servir as refeições, mamadeiras e dietas especiais, conforme técnica

adequada para cada gênero alimentício; ministrar remédio conforme receituário médico; zelar da integridade física da criança, observando seu estado, na chegada e saída da

unidade escolar, comunicando se for o caso a autoridade competente suspeita de mau trato ou abuso; portar-se sempre com boa educação e controle emocional nos

cuidados com as crianças; manter o material didático e pedagógico organizado, orientando a forma correta de serem utilizado por todos; manter a ordem, higiene e

segurança dos utensílios, materiais e equipamentos do local de trabalho; auxiliar o Professor regente, quando for o caso, em todas as suas atividades, de forma a atender os

educandos conforme as suas peculiaridades; Acompanhar e orientar as crianças quanto aos procedimentos de disciplina, atitudes corretas e cidadania; executar outras

tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Habilitação em nível médio.

Técnico em Enfermagem

ATRIBUIÇÕES:Exercer atividades auxiliares de nível médio técnico, assistindo o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em

programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; atuar em equipe

multipro ssional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; executar atividades de assistência de técnicos de enfermagem. Materiais; executar

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa,

média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; scalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de

produtos e serviços que afetam a saúde; analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e

outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e prevenção à

agravos, epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação, materiais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Possuir Ensino técnico completo em Enfermagem + Registro no COREN.

Técnico em Radiologia

ATRIBUIÇÕES: Realizar as técnicas de diagnóstico por imagem; realizar todos os exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada serviço de

saúde (ambulatório, UTI, leitos hospitalares e centro cirúrgico); zelar pela proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; dar suporte aos procedimentos de revelação,

avaliar a qualidade da radiogra a para garantia do diagnóstico correto; encaminhar as radiogra as, identi cando os pacientes, para cada setor solicitante; realizar exames de

tomogra a computadorizada, Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do

trabalhador, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Ensino técnico em Radiologia + Registro no Conselho da Categoria.

Pedagogo em Saúde

ATRIBUIÇÕES: Realizar pesquisas, estudos e análise, buscando a participação de indivíduos e grupos nas de nições de alternativas para problemas identi cados. Prestar

serviços de educação para a saúde a indivíduos e famílias e grupos comunitários, como forma de proteção à saúde e prevenção de doenças. Programar a ação básica da

comunidade nos campos da saúde, do ensino e da convivência social, analisando os recursos disponíveis e as carências sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento

comunitário. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, cultural, assistência à saúde e outros que facilitem os processos de estabelecimento da saúde integral de

indivíduos, famílias e grupos; Desenvolver ações de Vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do

trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

REQUISITOS: Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena + Registro Pro ssional no Conselho de Categoria.

ANEXO III

CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO DATA PREVISTA

Publicação do Edital. 27 de janeiro de 2017.

Período de Inscrições Gerais. 01º à 10 de fevereiro de 2017.

Publicação do Edital das Inscrições Deferidas/Indeferidas. 11 de fevereiro de 2017.

Prazo para interposição dos Recursos referente às Inscrições Gerais. Do 1º dia útil ao 2º dia útil após a publicação da relação das

inscrições deferidas/indeferidas.

Publicação do Edital de Homologação das Inscrições Deferidas/Indeferidas e Locais das Provas. 16 de fevereiro de 2017.

Aplicação das Provas Objetivas – das 8h00 às 12h00. 19 de fevereiro de 2017.
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Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 19 de fevereiro de 2017 após às 16h00.

Prazo para interposição dos recursos referentes ao Gabarito Preliminar. Do 1º dia útil ao 2º dia útil após a divulgação do Gabarito

Preliminar.

Divulgação das respostas aos Recursos referente ao gabarito preliminar; Divulgação do Gabarito

De nitivo; Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simpli cado.

Até 05 (cinco) dias após a aplicação das provas.

Prazo para interposição dos Recursos referentes ao Resultado Preliminar do Processo Seletivo

Simpli cado.

Do 1º dia útil ao 2º dia útil após a divulgação do Resultado

Preliminar do Processo Seletivo Simpli cado.

Publicação do Resultado Final. A partir do 2º dia útil após encerramento do prazo de recurso do

Resultado Preliminar.

Edital de Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simpli cado. A partir do 2º dia útil após a publicação dos recursos do

Resultado Preliminar.

* As datas informadas são prováveis e passíveis de serem alteradas através de editais complementares.

ANEXO IV

1 – Quanto aos títulos, deverá ser considerado o constante nas tabelas abaixo, perante comprovação, de forma não cumulativa:

Tabela I – Professores (Pedagogia)

Critério Pontuação

Especialização na área da Educação 30 pontos

Mestrado na área da Educação 40 pontos

Doutorado na área da Educação 50 pontos

OBS: Só será computado o título de maior pontuação

2 – Quanto aos cursos de formação na área da educação:

Tabela III – Professor

Critério Pontuação

Cursos de formação (presenciais) realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares de políticas educacionais e

nas áreas especí cas de formação, considerando 01 ponto para cada 20 horas de cursos (com limite máximo de 20 (vinte) pontos), dos anos 2014,

2015 e 2016

2015.

A cada 20 horas

= 01 ponto

Limite máximo:

400 horas = 20

pontos

A - Entende-se por curso de quali cação pedagógica para os professores os estudos feitos na área da educação que contemplem conhecimentos metodológicos e de políticas

educacionais.

B - Entende-se por curso de quali cação pro ssional para a Equipe de Apoio os estudos feitos na área de atuação que contemplem conhecimentos metodológicos, técnicos e

de políticas educacionais.

3 – Quanto a outros critérios de pontuação:

Critério Pontuação

Apresentação de artigo na área da educação, sendo de sua autoria e publicado no ano de 2016, com cópia do artigo e ISSN (pontuação não cumulativa) 10 pontos

Apresentação de certi cado registrado de ter ministrado/coordenado palestras, mini-cursos e ou conferências na área da educação no ano de 2016

(pontuação não cumulativa)

08 pontos

ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

1) A Comissão Municipal de Elaboração e Aplicação do Teste Seletivo receberá na modalidade PRESENCIAL os envelopes com os documentos para avaliação dos Títulos

devidamente ordenados, para posterior exame, conforme especi cados neste Edital. 2) O candidato deverá seguir as seguintes instruções, para o preenchimento do

formulário: 2.1. Preencher e imprimir em (03) três vias o modelo do Formulário apresentado tamanho A4 e entregar

a. 1(uma) via junto com os Títulos, dentro do envelope dos documentos;

b. 1(uma) via para devolução ao Candidato como protocolo;

c. 1(uma) via para ser entregue ao atendente que será utilizada como protocolo.

3) Os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas em cartório e numeradas sequencialmente e acondicionados em envelope devidamente identi cado da

seguinte forma: TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MT, EDITAL nº 002/2017, nome completo do candidato, cargo ao qual concorre,
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quantidade de folhas dos documentos e acompanhado de Formulário-Relação/ Documentos de Títulos, sem rasura ou emenda.

ANEXO V

TESTE SELETIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MT

FORMULÁRIO PARA RELACIONAR DOCUMENTOS DE TÍTULOS

Nome do Candidato(a)

Documento de Identidade nº Órgão Emissor e UF

Cargo/ Função para o qual se Inscreveu:

Telefone para contato:

Endereço:

Documentos/ Títulos Quantidade de

Doc. previsto no Edital

Quantidade de nº de Folhas entregue Discriminação de Documentos

Quantidade de Folhas dos Documentos

Declaro, para os devidos ns de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital 002/2017 e demais Comunicados publicados, e assumo total

responsabilidade pela idoneidade do(s) documento(s) apresentado(s) e pela veracidade das informações prestadas neste formulário.

DIAMANTINO – MT, _______ de ____________de 2017.

___________________________________________ ___________________________________

Assinatura do(a) candidato(a) Assinatura do Atendente

Protocolo

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

QTD DOCUMENTOS PARA POSSE AUTENTICADOS

01 Fotocópia da Cédula de Identidade

01 Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88)

01 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento

01 Fotocópia da Certidão de Nascimento dos lhos menores de 14 anos (se for o caso) e

Fotocópia do RG e CPF dos dependentes

01 Fotocópia da Carteira de Vacinação dos lhos menores de 5(cinco) anos de idade (se for o caso)

01 Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

01 Fotocópia do Cartão do PIS/PASEP. (Obs: O candidato que não for cadastrado no programa PIS/PASEP deverá apresentar Declaração de não cadastrado expedida

pelo próprio candidato).

01 Fotocópia do comprovante de votação das ultimas eleições que antecedem a contratação

01 Fotocópia do Titulo de Eleitor

01 Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicilio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e

criminais (com trânsito em julgado)

01 Certidão Negativa de Débitos para com o Município

01 Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional) expedido por pro ssional da Medicina do Trabalho.

01 Registro no Conselho da respectiva categoria quando se tratar de pro ssão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de

regularidade.

01 Fotocópia do Certi cado de Reservista (quando do sexo masculino)

01 Fotocópia do Comprovante de Escolaridade
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01 Fotocópia do Comprovante de Residência ou Declaração contendo endereço residencial.

01 Declaração de acúmulo ou não de Cargo público

01 Declaração de Bens

01 Declaração de Disponibilidade para cumprimento de carga horária do cargo em que exercerá sua função

01 Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (págs. fotogra a e identi cação)

01 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentaram este edital.

01 No caso de PNE: Laudo médico comprobatório da de ciência

 (http://dexatec.com)

Sugestões de pesquisa

Contrato de prestação de serviços (/mt/amm/publicacoes/?q=Contrato+de+prestação+de+serviços)

Edital de concurso público (/mt/amm/publicacoes/?q=Edital+de+concurso+público)

Comissão de licitação (/mt/amm/publicacoes/?q=Comissão+de+licitação)

Processo seletivo (/mt/amm/publicacoes/?q=Processo+seletivo)

Diário O cial Eletrônico

Buscar em todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)

Todas as edições do diário (/mt/amm/edicoes/)

Normas

Adesão

Links Úteis

Atualize seu navegador (http://www.baixaki.com.br/categorias/57-navegadores.htm)

ICP-BRASIL - Website (http://icp-brasil.certisign.com.br/)

Árvore ICP-Brasil v2 (http://www.downloadcertisign.com.br/site/Hierarquias/ICP_Brasil/hierarquia-completa/InstaladorCadeiaV2.exe)

Leitores de PDF (http://www.baixaki.com.br/categorias/191-leitores-de-pdf.htm)
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