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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  DE PESSOAL -  
EDITAL Nº   002/2017. 

  A Prefeita interina do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais e na forma prevista nas Leis Complementares 087/2009, 026/2002, 157/2016 e Lei nº 1.397 
de 21 de dezembro de 2016,  da constituição Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado, para admissão de pessoal por prazo determinado, sob o regime estatutário e 
submetidos ao regime geral de previdência social, conforme abaixo discriminados: 
 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC 
– CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, supervisionado pelos membros nomeados pela Portaria 
nº  423 de 20 de outubro de 2016. 
1.1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – 
Cadastro de Reservas. 
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3. O requerimento para solicitação de Isenção da taxa de inscrição encontra-se no Anexo II deste Edital. 
1.1.4. As atribuições de cada cargo encontram-se no Anexo III deste Edital. 
1.1.5. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e 
demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br e 
link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. 

1.2. NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS E REQUISITOS  

Nomenclatura C/H Venc. (R$) Vagas  
Vagas 
PNE 

Requisitos Mínimos 

Agente Administrativo 40 2.474,30 02 - Ensino médio concluído. 

Assistente de Informática 40 2.739,91 CR - Ensino médio concluído. 

Assistente Social –
Volante (PAIF) 

30 3.403,88 02 - 
Curso superior em Serviço Social e registro no 
conselho. 

Atendente em Saúde 40 985,87 01 - Ensino médio concluído. 

Auxiliar Administrativo 
Sonho Azul 

40 1.628,62 01 - Ensino médio concluído. 

Auxiliar Administrativo 40 1.628,62 06 - Ensino médio concluído. 

Auxiliar Administrativo –
Volante (PAIF) 

40 1.628,62 01 - Ensino médio concluído. 

Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil 
– Programa Educação 
Inclusiva 

40 1.339,69 06 - Ensino médio concluído. 

Bioquímico/Farmacêutic 40 3.403,88 CR - Curso superior em Farmácia – habilitação 
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o bioquímica - e registro no conselho. 

Cadastrador Social –
Bolsa Família (PAIF) 

40 1.433,46 01 - Ensino médio concluído. 

Educador Social para 
Idosos - Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

40 2.991,53 01 - Ensino superior completo em Pedagogia. 

Enfermeiro 
40 

3.403,88 
01 - 

Curso superior em Enfermagem e registro no 
conselho. 

Fisioterapeuta 
40 

3.403,88 
01 - 

Curso superior em Fisioterapia e registro no 
conselho. 

Fonoaudiólogo 
40 

3.403,88 
01 - 

Curso superior em Fonoaudiologia e registro 
no conselho. 

Médico 
40 17.157,14 01 - 

Curso superior em Medicina e registro no 
conselho. 

Médico – PSF 
40 17.157,14 01 - 

Curso superior em Medicina Social e registro 
no conselho. 

Merendeira 40 985,87 03 - Ensino fundamental concluído. 

Merendeira - Sonho Azul 40 985,87 02 - Ensino fundamental concluído. 

Monitor de Creche 40 985,87 06 - Ensino fundamental concluído 

Monitor de Creche 
Sonho- Azul 

40 
985,87 

06 - Ensino fundamental concluído 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - Interno   

40 985,87 06 - Ensino fundamental concluído. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - Externo 

40 985,87 
05 

 
- Ensino fundamental concluído. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - Interno Sonho 
Azul 

40 985,87 02 - Ensino fundamental concluído. 

Monitor de Cultura –
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

40 1.339,69 01 - Ensino médio concluído. 

Monitor de Esportes –
Programa Bom de Bola, 
Bom de Escola 

40 
1.339,69 

02 - 
Ensino médio concluído (credenciado no 
CREF/Provisionado). 

Motorista 40 1.460,87 04 - Ensino fundamental concluído e CNH, no 
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mínimo, categoria “D”. 

Operador de Máquinas 
40 2.006,07 03 - 

Ensino fundamental concluído e CNH, no 
mínimo, categoria “C”. 

Orientador Social para 
Crianças, Adolescentes e 
Jovens - Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

40 1.442,95 02 - Ensino médio concluído. 

Psicólogo 
40 3.403,88 01 - 

Curso superior em Psicologia e registro no 
conselho. 

Psicólogo – Volante 
(PAIF) 

40 3.403,88 01 - 
Curso superior em Psicologia e registro no 
conselho. 

Técnico em Enfermagem 
40 3.054,54 01 - 

Ensino médio concluído, curso técnico e 
registro no conselho. 

Telefonista 40 985,87 CR - Ensino médio concluído. 

Vigia 40 985,87 06 - Ensino fundamental concluído. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 14 de março até às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de março de 2017, nos 
endereços eletrônicos: www.mirassoldoeste.mt.gov.br / link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. 
(horário de Brasília). 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 
www.mirassoldoeste.mt.gov.br link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017, durante o período das 
inscrições, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O prazo limite para  pagamento das inscrições,  será até o dia 20 de março de 2017. 
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes: 
 
ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM 

R$ 
Fundamental 40,00 
Ensino Médio  70,00 
Ensino Superior  100,00 

 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 20 de março de 2017, estará disponível no endereço 
eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br e link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. Somente poderá 
ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas  somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 
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2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 20 de março de 
2017, não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo para o 
qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 
eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, é recomendável ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição  serão de inteira responsabilidade do candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.13. O candidato não poderá fazer mais de uma inscrição. 
2.2.13.1. O candidato  que realizar mais de uma inscrição terá confirmada apenas a ultima inscrição realizada,  
sendo as demais canceladas independentemente da data que os pagamentos tenham  sido efetuados.    
2.2.14. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição no caso:  anulação do Processo 
Seletivo Simplificado. 
2.2.15. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
2.3 - O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital só poderá ser 
admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição 
Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os 02 últimos comprovantes de votação ou 
certidão da Justiça Eleitoral.  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da admissão.  
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do trabalho 
indicado pelo município. 
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
2.3.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação 
em vigor, solicitado pela Coordenadoria Gestão de Pessoas da Prefeitura, conforme anexo IV; 
2.3.9. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado; 
2.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal; 
 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de sangue na 
forma das Leis Estadual n°s 7.713/2002 e 8.795/2008. 
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3.1.2. Os candidatos com direito à isenção deverão observar os seguintes procedimentos no ato da inscrição: 
3.1.3. O candidato com vencimento de até um salário mínimo e meio deverá entregar fotocópia simples do 
RG; fotocópia simples do CPF; comprovante de renda se exerce atividade remunerada (holerite, contracheque 
ou declaração de autônomo, página de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
contendo número e série, bem como cópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data 
de admissão e o valor de remuneração, assim como a folha subseqüente em branco); declaração de próprio 
punho (ou seja, escrita pelo próprio candidato) de que recebe até um salário mínimo e meio. 
3.1.4. O candidato desempregado deverá entregar fotocópia simples do RG; fotocópia simples do CPF; 
fotocópia da página de identificação da carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS contendo número e 
série, fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e demissão, 
assim como a folha subseqüente em branco; todos os candidatos solicitantes de isenção da taxa de 
inscrição deverão obrigatoriamente apresentar o número do seu Cadastro Único (NIS) e declaração de 
próprio punho (ou seja, escrita pelo próprio candidato) de que está desempregado. 
3.1.5. A comprovação de doadores de sangue deverá ser feita por meio de documento comprobatório 
padronizado (Declaração de Regularidade) de sua condição de doador regular, expedido por Banco de Sangue, 
público ou privado (autorizado pelo Poder Público), em que faz a doação, constando no mínimo três doações 
no período de doze meses, anteriores à publicação deste edital. 
3.1.6. O requerimento de isenção da taxa de inscrição (anexo II) deverá ser protocolado presencialmente nos 
dias 14 e 15/03/2017, em envelope endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, 
sede  provisória  na Av. Tancredo Neves nº 5659, Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – MT, contendo 
cópia da documentação exigida deste edital e comprovante de inscrição. 
3.1.7. A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, 
nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 16 de março de 2017, no endereço 
eletrônicos: www.mirassoldoeste.mt.gov.br / link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. 
3.1.8. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido 
poderão participar do presente certame, desde que efetuem, até o último dia das inscrições, o pagamento da 
taxa e sigam todas as demais determinações deste edital. 

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
4.1. - Aos candidatos portadores de necessidades especiais estão reservadas 10% (dez por cento) das vagas dos 
cargos previstos neste edital, de acordo com a Lei Estadual nº 114/2002. 
4.1.1. O candidato Portador de Necessidade Especial poderá inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado 
para ingresso nos cargos da Prefeitura Municipal de Mirassol D’ Oeste, conforme a previsão das vagas 
estabelecidas neste edital.  
4.1.2.  O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e deverá 
apresentar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, na sede da Prefeitura 
Municipal, para a Comissão Organizadora do Processo, via protocolo, até 15 de março de 2017. Qualquer 
documento protocolado depois desta data será sumariamente invalidado para esta finalidade.   
4.1.3. O candidato portador de necessidade especial deverá corresponder ao perfil traçado para o 
preenchimento do cargo.  
4.1.4. O candidato que no ato de inscrição declarar-se portador de deficiência, em sendo aprovado e 
classificado no Processo Seletivo Simplificado, além de constar da lista de classificação, terá seu nome 
publicado em outra relação também observada a ordem de classificação. 
4.1.5. Os portadores de deficiência, antes da contratação, serão submetidos à perícia médica oficial, que terá 
decisão terminativa sobre a qualificação como portador de deficiência ou não e sobre o grau de deficiência 
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capacitante para o exercício do cargo. 
4.1.6. Os candidatos portadores de deficiência deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo que 
ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da doença. 
4.1.7. Caso o resultado da perícia conclua negativamente quanto à compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo, o candidato não será admitido, por inaptidão para o exercício da função ou 
cargo. 
4.1.8. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições especiais necessárias, participarão 
do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, avaliação, duração e critérios de aprovação, dia, horário e local de aplicação das provas.  
4.1.9. Os candidatos portadores de deficiência ou com necessidades especiais que necessitarem de qualquer 
tipo de atendimento diferenciado deverão solicitá-lo no ato da inscrição, indicando claramente os recursos 
necessários para a realização das provas. 
4.1.10. Caso não haja candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais a 
mesma será preenchida pelos demais aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. 
4.1.11. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
 

5.  DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
5.1. O Processo Seletivo Simplificado será de provas escritas objetivas e prova prática. 
5.1.1. A duração da prova será de até 3h (três horas), já incluída o tempo para preenchimento da folha de 
respostas. 
5.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
5.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa 
correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
5.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer 
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
5.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP,  qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e 
deixados sob a mesa do respectivo candidato até o término da prova. 
5.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima será automaticamente eliminado do processo seletivo.  
5.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova. 
5.1.8. Será, também, eliminado do processo seletivo o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o 
local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, 
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auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer 
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para 
obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais 
orientações expedidas pela organização do processo.  
5.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, de material 
transparente, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
5.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
5.1.11. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
5.1.12. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
5.1.13. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após transcorrido, no mínimo, 1 
(uma) hora do horário previsto para o início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha 
de respostas.  
 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1. Será divulgado no dia 22 de março de 2017 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o local de realização das provas.  
6.2. A relação será afixada em Edital no Mural da  Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – MT e 
disponibilizada  no endereço eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br/link: Processo Seletivo Simplificado 
002/2017. 
6.3. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.  
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
7.1. Para os cargos de Assistente Social (Volante), Bioquímico/Farmacêutico, Educador Social para 
Idoso, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico (PSF), Psicólogo e Psicólogo 
(Volante), a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será 
composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro 
abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 3,0 30,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.2. Para os cargos de Atendente em Saúde, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Cadastrador Social, 
Merendeira, Monitor de Creche, Monitor de Cultura, Monitor de Esportes, Orientador Social para 
Crianças, Adolescentes e Jovens, Técnico em Enfermagem, Telefonista e Vigia, a avaliação constará de 
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prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada 
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 4,0 40,0 pontos 
Matemática 05 3,0 15,0 pontos 
Conhecimentos Específicos 05 5,0 25,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 20,0 pontos 

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.3. Para os cargos de Agente Administrativo, Assistente de Informática, Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar Administrativo (Volante), Auxiliar de Serviços Gerais (Interno e Externo), Monitor de 
Informática, Motorista, Operador de Máquinas a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter 
eliminatório, e Prova Prática. A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 4,0 40,0 pontos 
Matemática 05 3,0 15,0 pontos 
Conhecimentos Específicos 05 5,0 25,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 10 2,0 20,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela média aritmética de pontos de cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova prática). 
 

8.  DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1. Serão convocados para a Prova Prática os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita para os cargos 
de Auxiliar Administrativo (Volante), Agente Administrativo, Assistente de Informática, Monitor de 
Informática, bem como, os 25 (vinte e cinco) primeiros classificados na Prova Escrita para os cargos de 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais - Externo, Motorista e Operador de Máquinas em 
ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova 
Escrita, sendo que, em caso de empate será aplicado o seguinte critério:  
a) Maior pontuação na prova específica; 
b) Maior idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
8.2 A prova prática para o cargo de Motorista constará em dirigir o veículo de forma adequada, partindo do 
local em que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os 
avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma 
adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o caso, ao 
seu local de origem. 
8.2.1 O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser determinado 
no dia da prova, com duração máxima de até 06 (seis minutos), onde será avaliado o comportamento do 
candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o 
desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do 
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veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e 
semafórica, como também outras situações durante a realização do exame. 
8.2.2. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro 
a seguir: 
 

CATEGORIA DA 
FALTA 

PONTOS A SEREM 
DESCONTADOS 

Falta Grave  7,0 
Falta Média  5,0 
Falta Leve  3,0 

 
Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 19 da 
Resolução 168/2004-CONTRAN. 
8.2.3 O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista no inciso I, 
artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Processo. 
8.3 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, a prova prática constará em ligar o equipamento, 
efetuar as verificações necessárias e dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento, 
de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, com duração máxima de 06 (seis) 
minutos. (valor 100,0 pontos). Os candidatos deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 
direção, sua carteira nacional de habilitação original, sob pena de desclassificação. 
8.3.1 O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 (um) minuto, será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  
8.3.2 O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente 
eliminado Processo Seletivo Simplificado.  
8.3.3 O melhor tempo servirá como parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova 
Prática. 
8.3.4 Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos. 
8.4. Para realizar a prova prática os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas, deverão 
apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação conforme abaixo especificado, a qual deverá ter sido obtida ou 
renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova: 
- Motorista – CNH categoria “D”. 
- Operador de Máquinas – CNH categoria “C”. 
8.4.1 O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
8.4.2 Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento 
que não seja a carteira de habilitação. 
8.5 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Externo, a prova prática consistirá em 
transportar do Ponto A para o ponto B, ou vice versa, a uma distância de 20 (vinte) metros, 10 (dez) carriolas 
de pedra tipo 1 (um) utilizando carrinho (carriola). 
8.5.1 Tempo de duração máxima da prova: 10 minutos.  
8.5.2 Somente será pontuado o carrinho (carriola) que esteja completamente cheio de pedra (carriola com 
pedra até a borda lateral).  
8.5.3 Cada transporte de pedras valerá 10,0 (dez) pontos.  
8.5.4 O candidato que não transportar, no mínimo, 05 carriolas será automaticamente eliminado do certame. 
8.5.5 O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.  
8.5.6 O melhor tempo servirá como parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova 
Prática 
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8.6 Para os candidatos aos cargos de Assistente de Informática, Agente Administrativo, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar e Administrativo (Volante), a prova prática consistirá na digitação de um texto, 
em microcomputador, em editor de texto Word for Windows, versão 2003 ou superior.  Será utilizado teclado 
padrão ABNT2. (tempo máximo: 10 minutos).  
8.6.1 A Prova Prática será avaliada quanto à produção e erros (número e tipo de erros cometidos na 
transcrição). 
 

TL (toques líquidos) Mínimo de Nota Máxima TL (toques líquidos) Mínimo de Nota Máxima 
Acima de 150 100 
De 141 a 150 90 
De 131 a 140 80 
De 121 a 130 70 
De 111 a 120 60 
De 101 a 110 50 

Menos que 100 Desclassificado 
 
8.6.2 Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o número de toques 
brutos, diminuindo-se os erros cometidos, segundo a fórmula:  
TL = TB – ERROS, onde: TL = toques líquidos por minuto TB = toques brutos ERROS = descontos por erros 
cometidos  
8.6.3 Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dado pelo candidato, incluindo 
vírgulas, espaços, pontos, acentuações e mudanças de parágrafo.  
8.6.4 Os erros serão observados toque a toque, comparando-se a transcrição feita pelo candidato com o texto 
original, considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:  
a) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; 
duplicação de letras;  
b) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras e letras;  
c) falta ou uso indevido de maiúsculas;  
d) tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe. 
8.7 A Prova Prática terá caráter eliminatório, e serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 
devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado. 
8.8 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 
nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) 
ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
8.9 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de 
acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória. 
 

9. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
9.1. Da realização da Prova Escrita Objetiva e da Prova Prática:  
9.1.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital, está prevista para ser aplicada no dia 26 
de março de 2017. 
9.1.2. A Prova Prática está prevista para ser aplicada no dia 09 de abril de 2017, sendo que o horário e o local 
de realização da Prova  serão divulgados no dia 03 de abril de 2017. 
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10. DAS NORMAS 

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

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
11.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 
seguintes:  
a) Maior pontuação na prova específica; 
b) Maior idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
 

12. DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

 
12.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da 
referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – 
MT, e no endereço eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br/ link: Processo Seletivo Simplificado 
002/2017. 
 
 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia útil, contado do primeiro dia 
subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições não homologadas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
13.2.  O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, no endereço eletrônico: 
www.mirassoldoeste.mt.gov.br/ link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017, no campo específico 
“RECURSO” com as seguintes especificações:  
− nome do candidato;  
− número de inscrição;  



 

12 
 

− número do documento de identidade;  
− cargo para o qual se inscreveu;  
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
13.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso 
para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da 
questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
13.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
13.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. 
A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
13.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no endereço eletrônico: 
www.mirassoldoeste.mt.gov.br e link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. 
 

14. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

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

15. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 
15.1. O resultado da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia 04 de abril de 2017, a partir 
das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – MT, publicado no 
endereço eletrônico: no endereço eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br/link: Processo Seletivo 
Simplificado 002/2017. 
 
 

16. DO RESULTADO FINAL 

 
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 07 de abril de 2017, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – MT, publicado no endereço eletrônico: 
no endereço eletrônico: www.mirassoldoeste.mt.gov.br / link: Processo Seletivo Simplificado 002/2017. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo Simplificado, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
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17.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
17.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado. 
17.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo 
Simplificado, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de 
segurança, pelo prazo de cinco anos. 
17.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
17.6. A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contado da homologação 
final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Mirassol D’Oeste - MT. 
17.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
17.8. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda, ou 
aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. 
Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à 
homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. 
17.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado 
por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste – MT e apresentação de 
documentos legais que lhe forem exigidos. 
17.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Mirassol 
D’Oeste - MT, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado. 
17.11. O órgão promotor do Processo Seletivo Simplificado e a empresa executora não se responsabilizam por 
contatos não estabelecidos em decorrências de mudanças de endereço e telefone dos candidatos, o candidato 
aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura do Município de Mirassol D'Oeste. 
17.12.  O candidato aprovado/convocado terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de 
publicação do ato de convocação para apresentação da dos documentos comprobatórios para a contratação no 
cargo. 
17.13. Não ocorrendo a apresentação o candidato será considerado desistente e perderá automaticamente a 
vaga, facultando à Prefeitura do Município de Mirassol D'Oeste o direito de convocar o próximo candidato por 
ordem de classificação. 

 
 

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

Mirassol D’Oeste - MT, 13 de março de 2017. 
 
 

MARINEZ CAMPOS 
Prefeita Interina 
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

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

LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - 
estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de 
gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e 
locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - 
pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções – interjeições. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 

Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução -
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função 
do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; 
Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas 
Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; 
Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, 
relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números 
inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 

MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

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

CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS 

Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio 
Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e 
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ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Aspectos Históricos e 
Geográficos do Estado do Mato Grosso e do município de Mirassol D’Oeste - MT. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma 
Operacional Básica (NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 
Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas 
sobre o PAIF volume 1: “O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, e volume 2: “Trabalho Social com Famílias do Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”; Seguridade Social no Brasil; A questão social no 
Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos Teóricos e Éticos do 
Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de 
intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; 
Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do 
Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal 
nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço 
Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; 
Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde 
(SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 
10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 
Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 
 

BIOQUIMICO/FARMACÊUTICO 

Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. Coleta, transporte, 
preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle de qualidade e estatística. 
Biossegurança. Princípios básicos de química clínica: cálculos e reagentes. Desinfecção e esterilização. 
Métodos diagnósticos em imunologia clínica. Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, 
toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial 
de HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica: Métodos bioquímicos de diagnóstico, 
dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de funções renais, hepáticas, 
endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a glicose. Hematologia. Formação do sangue: 
características morfológicas e funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das anemias. 
Fatores de coagulação. Coagulograma. Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. 
Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recémnato). Urinálise. Componentes normais 
e anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. Exame químico, densidade, estudo e 
morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de colorações: meios de cultura para isolamentos de 
microorganismos, meios de transporte para cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais 
biológicos, provas bioquímicas para identificação de micro-organismos, culturas qualitativas e quantitativas, 
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mecanismos de ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos 
antimicrobianos, diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. Parasitologia. Diagnóstico de 
helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo dos protozoários, ciclo evolutivo 
dos helmintos, métodos específicos para diagnóstico de parasitoses. Ética e Legislação profissional. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. 
 
 
 
 

EDUCADOR SOCIAL PARA IDOSO 

Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 
 

ENFERMEIRO 

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

FISIOTERAPEUTA 

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

FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos 
Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica - indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de Ampliação 
Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame Otoneurológico, 
Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; Funções 
Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades Craniofaciais: 
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Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; Distúrbios da 
Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; 
Desvios Fonológicos; Sistema Sensório - Motor - Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, 
Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia 
Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e 
Intervenção Fonoaudiológica. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 
 

MÉDICO – MÉDICO PSF 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: 
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, 
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, 
Atendimento e Intervenções em Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e 
Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e 
Circulatórias, Linguagem de Radio, Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio de 
Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de traumas. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional.  
 

PSICÓLOGO – PSICÓLOGO VOLANTE 

PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, pensamento e 
linguagem.  PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; entrevista inicial e de devolução; testes 
psicológicos. PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. ENTREVISTA: 
enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com a criança. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE 
MENTAL: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, 
normal e causa; saúde mental e medicina preventiva. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL. 
Principais aspectos das teorias de Vygotsky e Piaget. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 
8.069/90. CID – 10; DSM IV. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90.  
 

AGENTE ADMINISTRATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (VOLANTE) – CADASTRADOR SOCIAL 

Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de 
arquivamento). Protocolo (recepção, classificação, registro e distribuição de documentos). Noções sobre 
construção e interpretação de organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Elaboração de 
documentos e correspondências oficiais. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondências e 
documentos. Formas de tratamento em correspondências oficiais. Manual de Redação da Presidência da 
República (Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002 – Casa Civil). Conhecimentos em 
Informática: Word 2003, Excel 2003 e Internet. 
 

ATENDENTE EM SAÚDE 

Noções de saúde individual e coletiva. Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e 
manutenção das salas de atendimento. Tipos de dentições e características. Função Dentária. Morfologia 
dentária. Conceitos Básicos (cárie dentária e doença periodontal). Placa bacteriana. Tártaro. Mecanismo de 
ação do flúor. Exame clínico (instrumentais). Esterilização e desinfecção. Complexo dentina polpa. 
Nomenclatura das cavidades. Prevenção e educação em saúde bucal: níveis de prevenção. Técnicas de 
escovação. Uso do fio dental. Dieta alimentar. Noções básicas de parasitologia e microbiologia. Dentição 
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decídua / Dentição permanente. Fórmulas dentárias. Manipulação dos materiais utilizados. Materiais Dentários 
(restauradores provisórios, amálgama, resina composta, cimento de ionômero de vidro) Equipamento e 
instrumental em odontologia (materiais usados para exame clínico. Profilaxia Dental. Dentisteria. Radiologia 
(radioproteção). Filmes (componentes e armazenamento). Processamento radiográfico manual e automático. 
Soluções processadoras. Normas de Biossegurança (métodos de limpeza e esterilização dos materiais, 
desinfecção de equipamentos e superfícies, procedimentos com o lixo, lavagem das mãos). Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). Imunização dos profissionais. Instrumentais Odontológicos. Organização da 
bandeja clínica. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional.  
 

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 

Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: Computadores: organização e arquitetura de computadores, 
componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores, 
compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. 
Sistemas Operacionais: funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas 
de arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; 
sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de 
proteção, segurança e integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de 
transações; controle de concorrência. Rede de Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios 
físicos; sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, 
serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura 
cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de páginas. Técnicas de 
Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos de dados; operadores 
e expressões; apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica; 
modularização, correção e testes. Conceitos de Orientação a Objetos: linguagens orientadas a objetos, 
modularização, correção e testes de programas; programação estruturada e programação orientada a objetos. 
Ambientes e ferramentas de desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógica formal: símbolos para conjunção, 
disjunção e negação; enunciados condicionais. 
 

MONITOR DE CULTURA 

Lei Federal nº. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8.069/1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Tipos de dança popular. Estilos musicais. O Teatro como produto 
cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. 
 

MONITOR DE CRECHE 

Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática educativa; Currículo escolar; 
Desenvolvimento infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico; Organização do tempo e espaço físico 
na escola; Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; O esporte, a criança e o adolescente. Objetivos 
e funções da educação infantil.  Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). 
Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da creche/escola. A relação Auxiliar de 
desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Lei Federal nº. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL   

Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática educativa; Currículo escolar; 
Desenvolvimento infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico; Organização do tempo e espaço físico 
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na escola; Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; O esporte, a criança e o adolescente. Objetivos 
e funções da educação infantil.  Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). 
Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da creche/escola. A relação Auxiliar de 
desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Lei Federal nº. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

MONITOR DE ESPORTES 

Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais das seguintes modalidades: Atletismo, Basquetebol, Futebol 
de Salão, Futebol de Campo, Ginástica Olímpica, Handebol, Natação, Voleibol e outros. 
 

MONITOR DE INFORMÁTICA 

História da Computação, Noções gerais de informática, Memória RAM, Word, Excel, Internet, sistema 
operacional Windows, Vírus. Noções de operações com arquivos em ambiente Windows. Conhecimentos 
básicos de arquivos e pastas (diretórios). Utilização do Windows Explorer: cópias, mover arquivos, criar 
diretórios, Conhecimentos básicos de editor de textos (ambiente Windows) criação de um novo documento, 
formatação e impressão, Conhecimentos básicos de planilha eletrônica (ambiente Windows) cálculo, 
formatação e impressão. Organização e Métodos de Processamento de Dados. Fundamentos de Processamento 
de Dados Hardware. Aplicativos e Utilitários de Software. 
 
 
 

ORIENTADOR SOCIAL PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES 

Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; 
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, 
neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e 
desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, 
intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; 
Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 
parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e 
puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da 
criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde 
– doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da 
mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, 
álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e 
legislação profissional. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – INTERNO 
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Fundamentos e técnicas na execução de serviços no prédio, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e 
outros locais de trabalho. Noções de manuseio de produtos, equipamentos e ferramentas. Manutenção e 
conservação de prédios públicos, para garantir o bom funcionamento e assegurar as condições de higiene. 
Tratamento e destino do lixo: prevenção de doenças; higiene ambiental, de utensílios e equipamentos; 
prevenção e controle de insetos e roedores; noções de armazenamento de gêneros alimentícios da copa; noções 
de limpeza, arrumação e guarda de louças e utensílios da copa; noções de serviços inerentes a copa (fazer café, 
chá e sucos e servir nos locais destinados; questões de segurança e prevenção de acidente no trabalho; higiene 
pessoal; noções de cidadania; relacionamento com o público; demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EXTERNO 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de 
segurança. Noções básicas sobre auxílio nos trabalhos ligados à área de capina, construção civil, pintura e 
outras correlatas às atribuições do cargo. Ética profissional. 
 

MOTORISTA –OPERADOR DE MÁQUINAS 

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

TELEFONISTA 

Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia: siglas e operações. Atuação da telefonista: voz, 
interesse, calma e sigilo. Ética profissional. Habilidades em operar equipamentos telefônicos e outros 
dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas. Definição de termos telefônicos. Noções do 
Sistema Central do PABX. Habilidades na consulta às listas telefônicas ou agendas. Habilidades na 
comunicação: fraseologias adequadas. Cuidados com o equipamento. Qualidade no atendimento ao cliente. 
 

 VIGIA 

Patrimônio Público: Tipos, destinação e classificação de bens. Segurança no Trabalho: Impactos de acidentes 
e doenças; conceitos, causas, condições de trabalho. Medidas e equipamentos de proteção coletiva e 
individual. Prevenção e combate a incêndios: Cuidados básicos com instalações, equipamentos e áreas de 
circulação.  Manutenção de sistema de segurança.  Classificação e causas de incêndios, procedimentos e 
métodos de combate e extinção de incêndios, agentes extintores.  Atendimento ao público.  Conceitos básicos 
sobre qualidade, clientes, modalidades e princípios, atendimento e tratamento.  Comunicação: elementos, 
ruídos e barreiras. Atendimento telefônico e presencial: procedimentos, regras, indicadores e requisitos 
 

MERENDEIRA 

Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de 
maneira geral. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de 
estoque e distribuição de refeições e alimentos. Conhecimento de higienização e características próprias dos 
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alimentos. Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. Conhecimentos básicos sobre composição 
nutricional dos alimentos. Segurança e prevenção de acidente no trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017, solicito a isenção do pagamento da taxa 
de inscrição. 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
N° DE 
INSCRIÇÃO 

 

NOME:  
CARGO 
PRETENDIDO: 

 

ENDEREÇO:  
BAIRRO:  CEP:  
CIDADE/UF:  TELEFONE:  
CPF:  RG:  
CTPS / SÉRIE  DATA 

EXPEDIÇÃO: 
 

E-mail:  
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OBSERVAÇÃO: 
Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem 
renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, seja qual for o motivo alegado. Somente o 
preenchimento da solicitação de isenção não implica na efetivação da inscrição. 
 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA E/OU DOADOR REGULAR DE SANGUE 

 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo 
Seletivo Simplificado, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e doador regular de Sangue que 
atendo ao estabelecido no Edital nº 002/2017 da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste - Estado de Mato 
Grosso, em especial quanto às disposições do item 3 deste Edital. 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira 
responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, em caso de 
fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao 
cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis 
contra a minha pessoa. 
 
Mirassol D’Oeste / MT, ____de______________de 2017. 
 
___________________________________________                       
              Assinatura Candidato                        

 
PROTOCOLO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Descrição 
Sintética 

Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e 
distribuição de material. 

Descrição 
Analítica 

Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao 
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de 
lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam 
ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
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registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 
eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e 
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as necessidades do 
Município ou determinação superior. 

 
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 

Descrição 
Sintética 

Dar suporte e manutenção aos computadores e servidores de rede da Prefeitura, 
promovendo os reparos necessários ao seu perfeito funcionamento; Efetuar apoio aos 
usuários de informática quanto à utilização dos recursos da rede. 

Descrição 
Analítica 

Elaborar projetos de atualização tecnológica dos equipamentos e programas da 
Prefeitura; Monitorar recursos de entrada, saída e armazenamento dedados; Revisar 
periodicamente os sistemas implantados; Prestar suporte técnico aos usuários de rede, 
orientando quanto à utilização dos recursos da rede; Controlar a segurança da rede; 
Operacionalizar as rotinas de segurança com cópias diárias das bases de dados e 
informações da rede; Preparar inventário do hardwares existentes,controlando notas 
fiscais e contratos de manutenção e prazos de garantia; Contatar fornecedores de 
software quanto os aplicativos adquiridos; Montagem de equipamentos  implantação 
de sistemas utilizados pelas unidades de serviço; Participar do processo de análise de 
novos softwares e de processos de compras de software, aplicativos e equipamentos; 
Elaborar pequenos programas para facilitar interface do usuário-suporte; 
Efetuar back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados; Criar 
e implantar procedimentos de restrição do acesso e utilização da rede como: senhas, 
eliminação de drives e etc.; Instalar software e up grade e fazer outras 
adaptações/modificações para melhorar o desempenho dos equipamentos. Participar 
de análise de partes/acessórios e materiais de informática que exijam especificação 
ou configuração; Preparar relatórios de acompanhamento de trabalho técnico 
realizado. Zelar pela guarda e conservação de materiais e equipamentos de trabalho 
sob sua guarda; 
Redigir correspondências e parecer em processos sobre assuntos de sua competência; 
Executar outras tarefas compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 
Município, de acordo com determinação superior. 

 
ATENDENTE EM SAÚDE 

Descrição 
Sintética 

Auxiliar, organizar instrumental e realizar procedimentos sob supervisão. 

Descrição 
Analítica 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; Sob 
supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos 
usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação 
supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; Preparar e organizar o 
instrumental e materiais (sugador espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; 
Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos 
(trabalho a quatro mão); Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do 
tratamento;Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família 
no tocante à saúde bucal; Executar outras tarefas compatíveis com as especificadas, 
conforme a necessidade do Município, de acordo com determinação superior. 

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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Descrição 
Sintética 

Executar trabalhos de auxiliar de escritório que requeira alguma complexidade de 
julgamento. 

Descrição 
Analítica 

Executar atividades de apoio administrativo de acordo com as necessidades da 
administração. Executar tarefas de datilografia em geral. Organizar o sistema de 
arquivos, relatórios, classificar expediente recebido, proceder entregas, realizar 
controles da movimentação de processos, documentos, organizar e elaborar mapas de 
controle, boletins,demonstrativos, fazer anotações em fichas. Manusear fichários, 
proceder a expedição de correspondências, documentos e outros papéis. Conferir o 
material de suprimento e controlar sua movimentação. Executar tarefas de apoio aos 
diversos setores da administração que for necessário. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que 
solicitadas por seu superior. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - INTERNO 

Descrição 
Sintética 

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos que não exijam especialização, limpeza de 
repartições públicas, serviços relativos à atividade doméstica e outras correlatas. 
Preparar e cozer os alimentos, armazenando os congêneres alimentícios. Efetuar a 
limpeza da cozinha e utensílios, bem como o preparo de lanches e refeições.  
 

Descrição 
Analítica 

b) Descrição Analítica: Zelar pela limpeza, organização e funcionabilidade dos 
órgãos administrativos e demais repartições públicas. Organizar os gêneros 
alimentícios, principalmente no que diz respeito ao seu preparo e armazenamento. 
Preparar e cozinhar os alimentos necessários para atender à demanda do setor 
encarregado do fornecimento de refeições, lanches, etc. Realizar a limpeza geral da 
cozinha e de todo o material (utensílios) utilizados na mesma. Preparar lanches, café, 
chá, refrescos e outros afins.  Prestar informações com esmero. Executar outras 
atividades necessárias e compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 
Município e que sejam determinadas por seus superiores. 
 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EXTERNO 

Descrição 
Sintética 

Executar trabalhos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza e 
conservação de ambientes, preparar e cozer os alimentos, armazenando os congêneres 
alimentícios e outros que a estes sejam correlatos. 

Descrição 
Analítica 

Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem 
no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos 
cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com 
educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de 
limpeza externa e interna, conforme determinação superior, zelando pelo bem 
público, reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para 
serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em 
geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais 
serviços braçais que sejam necessários e determinada sua execução por superior. 
Fazer mudanças. Proceder a abertura de valas. Proceder a limpeza de fossas. Efetuar 
serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das 
ruas e prédios municipais. Proceder à limpeza dos locais de trabalho. Recolher lixo a 
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domicílio com os equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, 
calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e 
manutenção de veículos e equipamentos rodoviários. Manejar instrumentos e 
ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. Auxiliar na aplicação de 
inseticidas e fungicidas. Executar faxinas em geral nos bens públicos. 
Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. 
Proceder à apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. 
Exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer 
tarefas afins e que sejam determinadas por seus superiores. Organizar os gêneros 
alimentícios, principalmente no que diz respeito ao seu preparo e armazenamento. 
Preparar e cozinhar os alimentos necessários para atender à demanda do setor 
encarregado do fornecimento de refeições, lanches, etc. Realizar a limpeza geral da 
cozinha e de todo o material (utensílios) utilizados na mesma. Preparar lanches, café, 
chá, refrescos e outros afins. Prestar informações com esmero. Executar outras 
atividades necessárias e compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 
Município e que sejam determinadas por seus superiores. 

 
BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO 

Descrição 
Sintética 

Pesquisar, desenvolver, manipular as especialidades farmacêuticas em todos os tipos 
de ações para atender às prescrições médicas e odontológicas. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
ENFERMEIRO 

Descrição 
Sintética 

Assistir a população de um modo geral, medicando-os conforme orientação 
profissional. Atender emergências e prestar primeiros socorros. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
 

FISIOTERAPEUTA 
Descrição 
Sintética 

Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do Município nos 
tratamentos de Fisioterapia, conforme orientação profissional. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
FONOAUDIÓLOGO 

Descrição 
Sintética 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando teorias 
próprias de avaliação e realizando o treinamento fonético, auditivo, de dicção, 
impostação da voz e outros, visando possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação 
da fala, prestando assistência fonoaudióloga, através da utilização de métodos e 
técnicas a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação, nas 
unidades escolares e órgãos municipais. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
MÉDICO 
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Descrição 
Sintética 

Prestar assistência médica e cirúrgica. Fazer inspeções de saúde em candidatos a 
cargos públicos e em servidores municipais. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 

Descrição 
Sintética 

Prestar assistência ao paciente realizando procedimentos dentro de suas competências 
técnicas e legais, em domicílio ou na Unidade de Saúde da Família. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
MERENDEIRA 

Descrição 
Sintética 

Realizar trabalhos que não exijam especialização, serviços relativos à atividade 
doméstica e outras correlatas. Preparar e cozer os alimentos, armazenando os 
congêneres alimentícios. Efetuar a limpeza da cozinha e utensílios, bem como o 
preparo de lanches e refeições, mantendo limpo, em ordem e em perfeito 
funcionamento o setor de trabalho. 

Descrição 
Analítica 

Organizar os gêneros alimentícios, principalmente no que diz respeito ao seu preparo 
e armazenamento. Preparar e cozinhar os alimentos necessários para atender à 
demanda do setor encarregado do fornecimento de refeições, lanches, etc. Realizar a 
limpeza geral da cozinha e de todo o material (utensílios) utilizados na mesma. 
Preparar lanches, café, chá, refrescos e outros afins. Executar outras atividades 
necessárias e compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 
Município e que sejam determinadas por seus superiores. 

 
 

MOTORISTA 
Descrição 
Sintética 

Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 

Descrição 
Analítica 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas, em 
especial os de pequeno porte, até a categoria camioneta, inclusive. Recolher o veículo 
à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente. Manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela conservação do veículo que 
lhe for entregue. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência, de carga 
ou de pessoas que lhe for confiada. Tomar todos os cuidados básicos de manutenção 
de veículos automotores para seu bom funcionamento. Executar tarefas afins 
determinadas por seus superiores. 

 
 

MONITOR DE CRECHE 
Descrição 
Sintética 

Atender às necessidades infantis com zelo e responsabilidade. 

Descrição 
Analítica 

Atender às necessidades que surgirem durante sua jornada diária de trabalho junto às 
creches, cuidado e zelando pelas crianças que estão sob sua responsabilidade, 
inclusive preparando as refeições para estas crianças, e atender às demais 
necessidades das mesmas. Tratar as crianças com carinho, atenção e afetividade. 
Acompanhar e registrar o processo de crescimento de cada criança e do grupo; 
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organizar e cuidar do local a fim de evitar acidentes domésticos comuns na infância; 
proporcionar às crianças ambientes agradáveis de convivência; ter todo o cuidado 
com a criança doente, auxiliando na identificação precoce de doenças infecto-
contagiosas, evitando-se, sempre que possível, o isolamento e a exclusão da criança; 
alimentar adequadamente as crianças de acordo com a sua faixa etária; zelar pela 
higiene corporal das crianças, realizando junto com elas os cuidados corporais 
recomendados, entre eles escovar os dentes, lavar as mãos antes e após as refeições, 
usar adequadamente e limpar-se corretamente após o uso do sanitário, tudo isso 
visando à limpeza e o conforto. Promover jogos e brincadeiras recreativas e voltadas 
à formação da criança. Buscar desenvolver nas crianças, através de brincadeiras, o 
espírito de solidariedade aliado ao de competição, objetivando o equilíbrio entre os 
dois sentimentos. Executar outras atividades necessárias e compatíveis com as 
especificadas, conforme a necessidade do Município. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Descrição 
Sintética 

Operar máquinas rodoviárias, tratores de pequeno porte, máquinas agrícolas e 
equipamentos móveis. 

Descrição 
Analítica 

Operar equipamentos motorizados especiais, tais como guinchos, guindastes, moto-
niveladora, trator de esteiras, carregadeiras, caminhões caçamba, retro-escavadeira, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, máquinas rodoviárias e agrícolas e tratores 
de pequeno porte. Abrir valetas e cortar taludes.  Proceder escavações e transporte de 
terra. Executar aterros, compactação e serviços assemelhados. Auxiliar no conserto 
de máquinas. Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de nível. Cuidar da 
limpeza, conservação e lubrificação das máquinas, zelando pelo seu bom 
funcionamento. Operar equipamentos motorizados utilizados para a limpeza urbana 
e demais atividades que necessitem desta espécie de equipamentos. Operar máquinas 
agrícolas e tratores de pequeno porte. Executar outras tarefas afins designadas pelo 
superior. 

 
PSICÓLOGO 

Descrição 
Sintética 

Desenvolver atividades relacionadas com o comportamento humano e a dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação psico-pedagógica e ao ajustamento individual. 

Descrição 
Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Descrição 
Sintética 

Executar tarefas junto ao público, prestar serviços gerais de enfermagem. Coordenar 
e executar projetos específicos da área, sob a supervisão da enfermeira. 
Prestar o atendimento específico de competência e/ou fazer o encaminhamento 
necessário na solução da dificuldade do paciente. 

Descrição 
Analítica 

Executar tarefas ligadas ao público, prestando serviços gerais de enfermagem. 
Realizar exames biométricos. Coordenar exames médicos periódicos e pré-
admissionais. Encaminhar laudos. Controlar materiais, medicamentos e 
equipamentos. Preparar quadros e relatórios sobre atendimentos prestados. Organizar 
e manter arquivos. Coordenar e executar projetos específicos na área de saúde, 
higiene, habitação, planejamento familiar e outros, colaborando na implantação e 
acompanhamento de programas assistenciais e de saúde preventiva, promovendo 
encontros e buscando fórmulas para a melhoria das condições de vida. Desencadear 
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campanhas, sob coordenação específica, de vacinação. Coordenar a divulgação de 
programas básicos de saúde pública e outros. Elaborar relatórios, fichários dos 
atendimentos, bem como organizar todo o sistema de arquivo e manutenção de 
equipamentos e material necessário. Executar outras atividades relativas ao cargo, 
conforme as necessidades do 
Município ou determinação superior. 

 
TELEFONISTA 

Descrição 
Sintética 

Executar tarefas de atendimento ao público, seja através de telefone ou 
pessoalmente, mantendo limpo, em ordem e em perfeito funcionamento o setor de 
trabalho. 

Descrição 
Analítica 

Realizar serviços de telefonia. Prestar informações com esmero. Zelar pela recepção 
e emissão de mensagens. Cuidar, zelar, solicitar para que haja o uso racional do 
sistema de telefone.  Agilizar ao máximo o uso dos telefones e o atendimento ao 
público. Manter o sigilo das informações. Atender com cortesia ao público, zelando 
para que as informações prestadas sejam corretas. Completar as ligações telefônicas 
com presteza e rapidez. Executar outras atividades necessárias e compatíveis com as 
especificadas, conforme a necessidade do Município. 

 
VIGIA 

Descrição 
Sintética 

Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais. 

Descrição 
Analítica 

Exercer vigilância em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção 
em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc. Controlar 
a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, 
verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso. Verificar se as portas e 
janelas, e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do 
encerramento do expediente. Investigar quaisquer condições anormais que tenha 
observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato 
conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. 
Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. 
Exercer tarefas afins e que sejam determinadas por seus superiores. 

 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Atribuições:  Ensinar os alunos: Cantar músicas; criar espaços para brincadeiras; brincar com os alunos; 
contar estórias; dramatizar estórias e músicas; desenvolver atividades artísticas; modelar massas e argila; colar 
e recortar materiais; desenhar e pintar;   
Orientar a construção do conhecimento: Conversar com os alunos criando e apresentando regras; 
desenvolver capacidades motoras, emocionais e intelectuais; trabalhar dificuldades e potencialidades; explicar 
atividades propostas; orientar atividades artísticas com jogos e brinquedos e atividades de desenho; orientar 
manuseio de materiais; ler textos; mostrar e comentar filmes; desenvolver atividades de informática. Cuidar 
dos alunos: Observar o estado geral de higiene e saúde dos alunos; orientar higiene pessoal; servir; alimentar 
e supervisionar as refeições dos alunos; auxiliar na colocação de vestuários; trocar fraldas, roupas e dar banho; 
supervisionar entrada; saída; recreio; sono e descanso dos alunos; acompanhar em eventos extracurriculares; 
observar e higienizar brinquedos. Elaborar projetos pedagógicos e planejar ações didáticas: Analisar as 
necessidades do aluno e da comunidade; investigar o interesse do aluno; debater projeto com a direção e 
coordenação; determinar parâmetros do projeto; pesquisar materiais e recursos disponíveis; definir atividades 
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pedagógicas; especificar materiais de ensino-aprendizagem; elaborar cronograma; definir objetivos da ação 
didática; definir conteúdo pedagógico das áreas de conhecimento; definir técnica de trabalho e método de 
avaliação; planejar o roteiro da aula; selecionar material didático; criar jogos e brincadeiras; visitar locais para 
eventos extracurriculares selecionando os eventos e as atividades; reestruturar estratégias. Avaliar desempenho 
dos alunos: observar a socialização, a linguagem, o desenvolvimento motor, o raciocínio lógico; corrigir e 
avaliar as atividades. Preparar material pedagógico: Solicitar e/ou confeccionar material pedagógico; 
reciclar material; limpar material. Organizar o Trabalho: Participar da definição do horário; organizar 
espaços em geral; organizar sala de aula, material pedagógico, pastas de atividades; Organizar eventos na 
escola. Comunicar-se: Reunir-se com a coordenação e a direção; participar de reuniões com profissionais da 
escola; Discutir plano de aula com a coordenação e direção; Convocar e reunir-se com pais e/ou responsáveis; 
preencher diário de classe; elaborar relatórios; encaminhar alunos para outros profissionais se for o caso. 
 
MONITOR DE INFORMÁTICA 
Atribuições: 
Incluir a atender alunos e pessoas da comunidade no mundo da tecnologia; Dar suporte aos professores e 
profissionais de apoio da educação interagindo com o conhecimento de outra área; Preparar material didático 
para as aulas, incluindo material de acompanhamento das aulas e material de apoio pedagógico; Elaborar o 
planejamento de ensino de acordo com as especificidades de cada unidade escolar; Ministrar aulas e/ou cursos; 
Organizar a formação das turmas e adequar a carga horária conforme demanda; Elaborar e apresentar à 
Coordenação, relatórios mensais com dados e estatísticas sobre os alunos e unidades escolares; 
Responsabilizar pela conservação dos equipamentos e materiais, bem como espaço físico a ser utilizado. 

 
 

MONITOR DE ESPORTES (BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA) 
Atribuições: Exercer as atividades do projeto Bom de Bola, Bom de Escola; Contribuir para a diminuição do 
grau de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, bem como prepará-los para a convivência em sociedade de 
forma ordeira e pacífica através de atividades diversificadas planejadas e previstas em plano de aula, 
sistematicamente nos dias e horários previstos; Propiciar espaço de construção do saber através da prática 
esportiva; Proporcionar situações para que as crianças e adolescentes sejam resilientes nos diversos contextos; 
Zelar pela segurança integral dos alunos durante o período de sua permanência no local de funcionamento; 
Elaborar e entregar a coordenação, os relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas; Responsabilizar 
pela conservação dos equipamentos e materiais, bem como o espaço físico utilizado. 
 
MONITOR DE CULTURA 
Atribuições: Na perspectiva do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, o monitor de 
cultura deverá:  
Planejar, incentivar e executar  as atividades relacionadas à cultura como a  dança, teatro, música e artes; 
Organizar e divulgar os  projetos culturais; Promover a integração e a  execução das diversas modalidades da 
música, das artes visuais, do teatro, da dança; Participar das exposições e festivais em diversas áreas artísticas 
no âmbito do SCFV.  
Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV, dos grupos; Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica do SCFV; Motivar o 
desenvolvimento da criança e adolescentes  através do gosto pela cultura; Estabelecer projetos, visando incutir 
dons culturais; Criar estímulos saudáveis culturais, desenvolvendo-lhes inclinações e aptidões próprias de cada 
criança, a fim de promover a evolução harmoniosa entre elas; Planejar atividades culturais apropriadas á faixa 
etárias dos grupos do SCFV; Organizar e promover trabalhos complementares aos grupos de SCFV; Integrar 
suas atividades com outras áreas;  
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ORIENTADOR SOCIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 
Atribuições: Realizar planejamento e desenvolvimento das atividades do SCFV, facilitar e mediar os 
processos de integração grupais, fomentando a participação democrática das crianças, adolescentes e jovens, 
registrar a frequência diária e encaminhar os dados para o gestor municipal, acompanhar o desenvolvimento 
de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais, atuar como interlocutor do serviço sócio-
educativo junto as escolas, participar de reuniões com as famílias, participar das atividades de capacitação do 
programa SCFV quando ofertadas, zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como 
do espaço físico a ser utilizado, desempenhar outras atividades se necessário. 

 
EDUCADOR SOCIAL PARA IDOSO 
Atribuições: Realizar o planejamento dos objetivos do Centro de Referência e Apoio à Pessoa Idosa. 
Recepcionar a pessoa idosa e registrar possíveis queixas, ocorrências de violação de direitos e crimes. 
Encaminhar os registros aos serviços responsáveis por cada processo. Manter a pessoa idosa sempre informada 
sobre o andamento do processo. Cobrar das autoridades competentes o desenvolvimento dos processos, bem 
como sua resolução. Organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas pelos 
serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. 
 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL VOLANTE 
Atribuições: Prestar serviços sociais, orientar indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 
coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuar na esfera pública, orientar e monitorar 
ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, 
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar 
tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. 
Equipe volante: consiste em uma equipe adicional que integra um Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) em funcionamento, com objetivo de prestar serviços no território de abrangência do referido CRAS, 
para famílias referenciadas a este CRAS. A equipe volante é responsável por realizar a busca ativa de famílias 
dispersas no território, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e demais 
serviços de Proteção Básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas, desde que respeitem 
seus objetivos.  
A Equipe Volante é ainda responsável por incluir as famílias no Cadastro Único, realizar encaminhamentos 
necessários para acesso a renda, para serviços da Proteção Especial e para serviços de outros setores, sempre 
que couber.  
Conforme a Tipificação de Serviços Socioassistenciais o atendimento às famílias residentes em territórios de 
baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades, 
assentamentos, dentre outros). 

 
PSICÓLOGO VOLANTE 
Atribuições: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar 
e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhar 
o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 
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Equipe volante: consiste em uma equipe adicional que integra um Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) em funcionamento, com objetivo de prestar serviços no território de abrangência do referido CRAS, 
para famílias referenciadas a este CRAS. A equipe volante é responsável por realizar a busca ativa de famílias 
dispersas no território, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e demais 
serviços de Proteção Básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas, desde que respeitem 
seus objetivos.  
A Equipe Volante é ainda responsável por incluir as famílias no Cadastro Único, realizar encaminhamentos 
necessários para acesso a renda, para serviços da Proteção Especial e para serviços de outros setores, sempre 
que couber. 
Conforme a Tipificação de Serviços Socioassistenciais o atendimento às famílias residentes em territórios de 
baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades, 
assentamentos, dentre outros). 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EQUIPE VOLANTE  
Atribuições: De acordo com a legislação atual do município e conforme abaixo: 
Equipe Volante: consiste em uma equipe adicional que integra um Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) em funcionamento, com objetivo de prestar serviços no território de abrangência do referido 
CRAS, para famílias referenciadas a este CRAS. A equipe volante é responsável por realizar a busca ativa de 
famílias dispersas no território, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) 
e demais serviços de Proteção Básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas, desde que 
respeitem seus objetivos.  
A Equipe Volante é ainda responsável por incluir as famílias no Cadastro Único, realizar encaminhamentos 
necessários para acesso a renda, para serviços da Proteção Especial e para serviços de outros setores, sempre 
que couber. 
Conforme a Tipificação de Serviços Socioassistenciais o atendimento às famílias residentes em territórios de 
baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades, 
assentamentos, dentre outros). 

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

ANEXO IV - DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

·       Cédula de Identidade 

·         Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
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·         Cartão do PIS/PASEP; 

·         Título de Eleitor; 

·         Comprovante de Escolaridade; 

·         Certidão de Casamento ou Nascimento; 

·         Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

·         Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 anos (se for o caso); 

·         Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse; 

·         Certidão Negativa de Débitos para com o município de Mirassol D’oeste; (EXPEDIDA PELA 
PREFEITURA apos protocolo de solicitação) 

·         Atestado Admissional; (Deverá ser emitido em Mirassol D’Oeste); 

·         01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 

·         Comprovante de endereço residencial; 

·         Declaração de Bens; (preencher formulário, anexo) 

·         Cópia da Carteira de Trabalho (pags. de identificação e ultimo contrato) 

·         Cópia do CPF do Conjuge, pai e mãe (Obrigatório) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO V 

 
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

002/2017 
 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 
Publicação do Edital de abertura 13/03 
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Período Normal de Inscrições 14 a 19/03 
Período para pedido de isenção de pagamento 
do valor da taxa de inscrição 

14 e 15/03 

Homologação das Inscrições Isentas 16/03 
Período de recursos para as inscrições isentas 
não homologadas 

17/03 

Resultado recursos inscrições isentas  20/03 
Encerramento das inscrições 19/03 
Homologação das Inscrições 22/03 
Período de recurso para as inscrições não 
homologadas 

23/03 

Resultado recursos inscrições não 
homologadas  

24/03 

Aplicação das Provas objetivas 26/03 
Divulgação do gabarito preliminar das provas 
escritas 

27/03 

Prazo recurso contra o gabarito preliminar 28/03 
Gabarito Oficial 30/03 
Convocação para Prova Prática 30/03 
Prova Prática  02/04 
Resultado da prova prática e prova escrita 
objetiva para os cargos que não tiveram Prova 
Prátiva 

04/04 

Prazo recurso para prova prática e aptidão 
física. 

05/04 

Resultado Final do Processo Seletivo 2º etapa. 07/04 
Homologação dos demais cargos. Até 13/04 
 
 
 

 
 


