
 

ESTADO DO MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT 

  

 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2022 

  

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o n° 24.772.287/0001-36, localizado na  Avenida Mato Grosso, 66 NE, Centro, 

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL MACHADO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei e em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/1988, Lei 

Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores ( Lei 11.130/2006), Lei Municipal nº 1822/2016,lei 

Municipal n°1.931/2018,Lei Federal nº. 11.350 de 05 de Outubro de 2006, Lei Federal n/13.595, de 

05 de janeiro de 2018, torna público a realização do PROCESSO SELETIVO destinado a 

selecionar candidatos para provimento de cargo por tempo indeterminado, em consonância com a 

legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital e demais normas atinentes, tudo sob a 

coordenação técnico-administrativa da empresa Agência Tubazul Eireli.  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo é regido por este Edital e pelas normas de Direito aplicáveis. Supervisionado 

por comissão designada pelo Prefeito Municipal, pela Portaria n.º 092/2022, essa constituída de 

servidores públicos municipais, e executada, pela empresa contratada para esse certame. 

 

1.2 A seleção para os Cargos deste Processo Seletivo, conforme se estabelece neste Edital, 

compreenderá avaliação de conhecimentos através de aplicação de prova objetiva, de acordo com as 

peculiaridades, e especificidades de cada cargo. Dada da seguinte forma: 

 

a) Prova Objetiva: De caráter classificatório e eliminatório, obrigatória para todos os 

cargos.  

 

1.3 A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a 

expectativa de ser admitido, dentro das vagas previstas e as que surgirem, de acordo com a 

necessidade da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

 

1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo é de 1 (um) ano a partir da data de publicação da 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

 

1.5 . O regime de previdência dos servidores provenientes do presente certame serão submetidos ao 

Regime de natureza estatutária, e Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Campo 

Novo do Parecis/MT (FUNSEM), regulamentado pela Lei Nº 1.170, de 09 de maio de 2007, e suas 

alterações.  

1.6 O presente edital do Processo Seletivo serão publicados nos sites: 
https://camponovodoparecis.mt.gov.br/ 

https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

https://www.saobentodosul.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/


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

 

1.6.1 Demais publicações, avisos ou comunicados relacionados ao Processo Seletivo serão 

publicados nos sites https://camponovodoparecis.mt.gov.br/e https://portal.agenciatubazul.com.br/ 
 

 

CAPÍTULO II 

DOS CARGOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES 

 

2.1 O candidato poderá concorrer em apenas um dos cargos oferecidos neste Processo Seletivo. 

 

2.1.1 O candidato QUE realizou a inscrição e PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo 

pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada, fazer uma 

nova inscrição e REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A NOVA INSCRIÇÃO, 

em observância aos prazos e datas conforme cronograma Anexo I. 

 

2.1.1.1 Caso o candidato opte por anular ou desistir daquele cargo já inscrito e já efetuou o 

pagamento da inscrição, o município e ou a empresa organizadora, não fará o ressarcimento daquela 

taxa. 

 

2.1.2 O candidato QUE realizou a inscrição e NÃO PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao 

cargo pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada e fazer 

uma nova inscrição, em observância aos prazos e datas conforme cronograma. 

 

2.1.3 Os cargos, as vagas, habilitação profissional, a jornada semanal de trabalho e o valor do 

vencimento inicial estão relacionados e detalhados no quadro: 

 
CARGO VAGAS HABILITAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

(semanal) 

VENCIMENTO 

R$ 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência da Unidade 

Centro de Saúde. 

 

5+CR 
 

Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência da Unidade 

de Saúde Nossa Senhora Aparecida  

4+CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Boa Esperança  

3+CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Jardim das Palmeiras I  

3+CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

1+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 

40 h 1.550,00 

https://www.diariomunicipal.com.br/
https://www.saobentodosul.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/


Saúde Jardim das Palmeiras II  que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Beija Flor  

3+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Amapa  

4+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Olenka  

3+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Itanorte  

1+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Marechal Rondon  

1+ CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Área 

geográfica de abrangência Unidade de 

Saúde Mato Grosso 

2 + CR Ensino Médio. 

 Residir na área da comunidade em 
que irá atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo 
seletivo público. 

40 h 

 

1.550,00 

Agente de Combate a Endemias – Sede 

no município 

2+ CR Ensino Médio. 

 

40 h 

 

1.550,00 

Agente de Combate a Endemias – 

Distrito Marechal Rondon  
CR 

Ensino Médio. 

 

40 h 

 

1.550,00 

Agente de Combate a Endemias – 

Distrito Itamaraty  

 
CR 

Ensino Médio. 

 

 40 h 

 

1.550,00 

CR = Cadastro de Reserva. 

 

2.1.3.1 O candidato aprovado e convocado para o cargo de Agente de Saúde deverá, no ato da 

contratação comprovar a habilitação para o cargo que se inscreveu, bem como escolaridade e 

comprovação de residência na ÁREA GEOGRÁFICA COMPATÍVEL AO CARGO. 

 

2.1.4 O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: 

I - residir na área da comunidade em que irá atuar desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público; 

II - ter concluído o ensino médio.  



§ 1º Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso II do caput 

deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá 

comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 

§ 2º É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o 

inciso I do caput deste artigo. 

§ 3º Compete à Secretaria Municipal de Saúde a definição da área geográfica a que se refere o inciso 

I do caput deste artigo, devendo: 

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; 

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as 

condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. 

§ 4º Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua 

atuação, será excepcionado o disposto no inciso I do caput deste artigo e mantida sua vinculação à 

mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de 

regulamento, para equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida.  

2.1.5 O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício 

da atividade: 

I - ter concluído o ensino médio. 

§ 1º Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso I do caput 

deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá 

comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 

§ 2º À Secretaria Municipal de Saúde compete a definição do número de imóveis a serem 

fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias, observados os parâmetros estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde e os seguintes: 

I - condições adequadas de trabalho; 

II - geografia e demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; 

III - flexibilização do número de imóveis, de acordo comas condições de acessibilidade local. 

 

2.1.6 Da área de abrangência (atuação): 

CARGO/ UNIDADES DE SAÚDE/ BAIRROS/ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade Básica de Saúde Centro 

de Saúde  

 

Bairro Centro, quadras: 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 
038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 051, 
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 



065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 
079, 080, 081, 082, 083, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 
093ª, 093b, 093c, 094ª, 094b, 094c, 094d. 
Bairro Alvorada, quadras: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 
022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 
035, 036. 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Nossa Senhora Aparecida  

Bairro Alvorada, quadras:037, 038, 039,040, 041, 042, 
043,044,045, 046,047, 048,049,050,051,052, 053,054, 055,056,057, 
058,059, 060, 061, 062,063, 064,065,066, 067, 068, 069, 070, 071, 
072, 073,074. 
Bairro Nossa Sra, quadras: 068c,082,083,084, 084a, 084b, 085, 
086, 087,095,239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253a,254, 255, 256, 257, 258, 259a, 261a, 261b, 262, 
263, 264, 265, 267, 268, 269, 270. 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família Boa 

Esperança  

Bairro Boa Esperança e Bairro Primavera. 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Jardim das Palmeiras I  

Bairro Jardim Palmeiras, quadras: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 296, 287, 298, 299, 300, 301, 302, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 321, 322, 326, 327, 339 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Jardim das Palmeiras II  

Bairro Jardim Palmeiras, quadras: 324, 325, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 374a, 374b, 375, 
376, 383a, 383b, 384a, 384b, 385a, 385b, 386a, 386b, 387, 388, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414, 421, 422, 423, 424  

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família Beija 

Flor  

Bairro Jardim Palmeiras, quadras: 353, 354, 355, 356, 357, 365, 
366, 367, 368, 369, 370ª, 370b, 377, 378, 379, 380, 381, 382ª, 382b, 
389, 390, 391, 392, 393, 394ª, 394b, 402, 403, 404, 405, 406, 407ª, 
407b, 415, 416, 417, 418, 419, 420ª, 420b, 425, 246, 427.  

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Amapá 

Bairro Palmeiras as quadras: 285, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 
306, 307, 316, 317, 218ª, 318b, 319ª, 319b, 320ª, 320b, 320c, 238, 
239, 330ª, 330b, 331ª, 331b, 332ª, 332b, 332c, 340, 341, 342, 343, 
344ª, 344b, 344c, 358 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Olenka 

Bairro Olenka e Residencial Parecis.  

Agente Comunitário de Saúde Unidade de Saúde da Família Mato 

Grosso 

Bairro Nossa Sra, quadras: 001, 004, 021ª, 021b, 021c, 037a, 037b, 
037c, 039, 068a, 068b, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238,  

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Itanorte 

Distrito Itamaraty 

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde da Família 

Marechal Rondon  

Distrito Marechal Rondon  

OBS: Em casos de dúvidas está disponível o número de telefone (65) 9 9639-1989 e o email: 

atencaobasicacnp@gmail.com. 

2.2 DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

2.2.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988, na Lei Federal N.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto 



Federal N.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 

N.º 5.296, de 04 de dezembro de 2004, nos termos da Lei Complementar Estadual N.º 114, de 25 de 

novembro de 2002, e da Lei Municipal N.º 1.130, de 11 de julho de 2006, com as devidas alterações, 

será reservado, no mínimo, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas e das que 

vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso público às Pessoas com Deficiência 

(PcD). 

 

2.2.1.1 Somente será considerado Pessoa com Deficiência (PcD) o candidato que se enquadrar nas 

categorias constantes no artigo 4.º do Decreto Federal N.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Federal N.º 5.296, de 04 de dezembro de 2004, nos artigos 3.º e 

4.º da Lei Complementar Estadual N.º 114, de 25 de novembro de 2002, bem como na Súmula 377 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

2.2.2 Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá: 

 

a) Assinalar o campo destinado a esta condição no ato da Inscrição;  

b) Anexar o Laudo Médico (cópia legível autenticada), com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, assinatura, carimbo e CRM 

do médico que emitiu, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição não 

seja superior a 12 (doze) meses. Anexar em arquivo PDF no local específico no ato das 

inscrições. 

 

2.2.3 O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), participará do Processo Seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova escrita, à avaliação e 

aos critérios de aprovação, bem como, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima 

exigida para todos os demais candidatos. 

 

2.2.4 Na sua inscrição, o candidato inscrito nesta condição, deverá indicar no espaço apropriado, 

constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais para realizar as provas. 

 

2.2.5 Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência terão seus 

nomes publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial. 

 

2.2.6 A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional, somente antecederá à posse, se o 

candidato inscrito na condição de portador de necessidades especiais for aprovado neste certame.  

 

2.2.6.1 Esta verificação avaliará se a deficiência do candidato, constante do Laudo Médico, é 

compatível com as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e se consta dentre aquelas previstas 

em Lei. 

 

2.2.7 O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), após a aprovação seja considerado inapto para o 

exercício das atribuições do cargo público, não tomará posse e será convocado o candidato, da 

mesma condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação. 

 

2.2.8 O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), no ato da inscrição não declarar esta condição, não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

2.2.9 O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), não estará isento do pagamento da taxa de 

inscrição, salvo no caso previsto no item 3.2 do presente Edital. 

  



CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para o Processo seletivo estarão abertas durante o período de 23 de março de 2022 

a 07 de abril de 2022, exclusivamente via internet atravésdo endereço eletrônico 

https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

 

3.1.2 Inscrição com pedido de isenção da taxa de inscrição até 25 de março de 2022. 

3.1.3 Inscrição com pedido de vaga reservada (PcD) até 25 de março de 2022. 

3.1.4 Inscrição com pedido de condição especial para a realização da prova escrita/objetiva até 

25 de março de 2022. 

 

3.1.5 Para inscrever-se via internet o candidato deverá: 

 

a) Acessar o site https://portal.agenciatubazul.com.br/ (Processo Concurso/Seletivo Aberto) e 

clicar no link correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Campo 

Novo do Parecis/MT; 

b) Ler atentamente o Edital; 

c) Criar senha pessoal e posteriormente Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os 

dados pela internet; 

d) Imprimir o comprovante de inscrição e boleto bancário; efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

3.1.6 A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente 

pagamento referente à taxa; 

 

3.1.7 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Capítulo implicará o cancelamento 

da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

 

3.1.8 Terá a inscrição cancelada o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com 

cheque sem provisão de fundos ou outra irregularidade que impossibilite a respectiva compensação. 

A inscrição será confirmada após a verificação da efetiva liquidez da ação de pagamento da taxa. 

 

3.1.9 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 

Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em 

conta corrente, condicional ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

 

3.1.10 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será 

permitida a juntada a posteriori de documentos. 

 

3.1.11 Efetuada a inscrição, não haverá a devolução do valor relativo à taxa de inscrição, em hipótese 

alguma, exceto se houver a decisão administrativa de suspensão do processo, sua revogação ou 

cancelamento. 

 

3.1.12 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

podendo ser excluído do certame aquele que efetivar a inscrição com dados incorretos, bem como 

aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 

3.1.13 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser adotadas pela Comissão do 

https://portal.agenciatubazul.com.br/


Processo seletivo, ou pela empresa contratada para a coordenação e operacionalização das fases do 

Processo seletivo, inclusive dos requisitos exigidos no momento da posse, nos termos deste Edital, 

em relação aos quais não poderão alegar desconhecimento. 

 

3.1.14 A empresa contratada e o Município de Campo Novo do Parecis/MT não se responsabilizarão 

por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas, bem como quaisquer outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados.  

 

3.1.15 A empresa contratada não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através 

de vírus no computador utilizado pelo candidato. 

 

3.1.16 Os candidatos que necessitarem informações referente ao Processo Seletivo, poderão 

encaminhar para o e-mail de atendimento ao candidato (candidato.tubazul@gmail.com). 

 

3.1.16.1 Serão respondidos aos candidatos as mensagens de e-mail que conter: 

a) Informação do Processo Seletivo (Município); 

b) Informação contendo o nome e número de inscrição, caso já realizada. 

3.2 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

3.2.1 O candidato que se encontrar desempregado ou que perceber até um salário mínimo e meio ou 

ainda aquele que for doador regular de sangue, poderá usufruir o benefício da isenção de pagamento 

da taxa de inscrição, amparado na Lei Estadual N.º 6.156, de 28 de dezembro de 1992, alterada pela 

Lei Estadual N.º 8.795, de 07 de janeiro de 2008, ou na Lei Estadual N.º 7.713, de 11 de setembro de 

2002. 

3.2.1.1 Para obtenção do benefício, somente será considerada a doação de sangue promovida a órgão 

oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.  

 

3.2.2 O candidato deverá assinalar esta condição de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

através do site da TUBAZUL acessando a área do candidato no ato da inscrição, preencher a ficha de 

inscrição via internet, indicando a condição de isenção; 

 

a) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE SANGUE emitido por entidade coletora 

oficial ou credenciada, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário da lei, devendo o 

documento discriminar o número de doações e suas respectivas datas, as quais não poderão ser 

inferiores a 3 (três) doações anuais (12 meses), contadas a partir da data anterior a publicação 

do edital. 
b) Para candidato desempregado, cópia da página de identificação (frente e verso) 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 a data de saída, assim como 

a folha subsequente em branco; 

c) Para candidato que receba até um salário mínimo e meio, cópia da página de identificação (frente 

e verso) 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 da remuneração e a folha subsequente em branco ou cópia do contracheque referente ao mês 

de janeiro de 2022; 

 

3.2.3 Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no item (a), somente a doação de 

sangue promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por 

Município. 

 

3.2.4 Qualquer inverdade constatada nos documentos comprobatórios de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição será fato para o indeferimento da isenção, tornando-se nulos todos os atos dela 

decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em lei. 

3.2.5 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição encaminhada via 

postal, fax e/ou correio eletrônico. 

3.2.6 Terá seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido o candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; ou 

b) fraudar e/ou falsificar documentação; ou 

c) não entregar ou  entregar incompleta adocumentação, não atendendo ao disposto no subitem 3.2 

d) não observar local, prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.2 deste Edital. 

 

3.2.6.1 Não caberá recurso contra indeferimento de inscrição relativos a isenção de taxa de inscrição; 

Inscrição com pedido de vaga reservada (PcD) e Inscrição com pedido de condição especial para a 

realização da prova escrita/objetiva. 

 

3.2.5 O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido seguirá todas as 

etapas do certame da mesma forma que os demais candidatos, estando unicamente isento do 

pagamento da taxa de inscrição.  

 

3.2.6 A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da 

inscrição, nome do candidato, o cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 26/03/2022, no 

sítio da empresa organizadora do certame https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

 

3.2.7 Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição 

deferido poderão participar do presente certame, desde que efetuem o pagamento da taxa e sigam 

todas as demais determinações deste edital. 

 

3.2.8 O deferimento da inscrição dar-se-á à vista do correto preenchimento da Ficha de Inscrição e 

do pagamento da taxa de inscrição, cujo valor está estabelecido para cada cargo nos termos deste 

Edital. 

 

3.3 Dos valores da taxa de inscrição: 

 

Identificação dos cargos Valor – R$ Valor por extenso 

TODOS OS CARGOS R$ 30,00 Trinta Reais 

 

3.4 DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

ESCRITA 



3.4.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 

provas deverá solicitá-lo, através do Requerimento de Condição Especial de Prova (área do 

candidato no portal da organizadora), Sendo: 

a) Prova Ampliada (Fonte Arial 16 ou 20): Laudo médico que comprove a situação e exija provas 

com ampliação de fonte de impressão, devendo ser optado no preenchimento do requerimento por 

uma das fontes disponíveis de impressão: tamanho 16 ou 20.  

b) Acessibilidade: Laudo médico que comprove a situação e exija local com fácil acesso para a 

realização da prova.  

c) Leitura de Prova: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um ledor de 

prova para auxílio do candidato.  

d) Intérprete de Libras: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um intérprete 

de libras para auxílio do candidato.  

e) Sala Especial: Laudo médico que comprove a situação e exija a alocação do candidato em uma 

sala especial destacada dos demais participantes. 

f) Lactante:A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá levar acompanhante maior de 

18 anos, o qual permanecerá em sala reservada para essa finalidade; a candidata que não levar 01 

(um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança na sala de realização da prova; no 

momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 

responsável pela criança e sem o material da prova. 

g) Outras Condições: Deve ser especificada no requerimento a condição especial solicitada, 

devendo ser apresentado laudo médico que comprove e exija o atendimento especial.  

3.4.1 A solicitação de condições especiais de prova será atendida obedecendo aos critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. Solicitações de condição especial de prova sem documentação 

comprobatória da situação não serão atendidas. 

3.4.2 O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal de realização da 

prova. 

3.4.3Não será disponibilizado, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da criança por 

parte da executora do Processo Seletivo. 

 

3.5 Das Vedações em Participar no Processo Seletivo: 

 

3.5.1 É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de parentes consanguíneos ou afins até o 

segundo grau inclusive, de diretores, sócios, representantes ou empregados da empresa contratada 

para execução operacional do Processo Seletivo. 

 

3.5.2 É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de membros da Comissão de Processo 

Seletivo, especialmente constituída e designada para o acompanhamento da execução de todas as 

fases e procedimentos deste certame público. Se algum dos membros inscreverem-se deve ser 

providenciada a imediata substituição.  



CAPÍTULO IV 

DAS PROVAS 
 

4.1 Este Processo Seletivo constará de provas escritas/objetivas. 

 

4.2 Da Prova escrita: 

 

4.2.1 A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo ou de qualquer 

outra condição. 

 

4.2.2 A prova escrita será aplicada no dia 24 de abril de 2022, das 09h30min às 11h30min 

sendoque: 

 

a) A confirmação do local da realização das provas objetivas será divulgada no edital 

de homologação final das inscrições, sendo que o candidato deverá acompanhar nos 

sites: 

https://portal.agenciatubazul.com.br/e https://camponovodoparecis.mt.gov.br/ 

 

4.2.3 A prova escrita versará questões referentes à área afim, na qual o candidato se inscreveu, 

considerando a habilitação mínima para o exercício do cargo, cujo conteúdo programático está 

estabelecido no ANEXO III deste Edital. 
 

4.2.4 A prova escrita constará de:  

a) Cinco (05) questões de Língua Portuguesa; 

b) Cinco (05) questões de Matemática/Raciocínio Lógico; 

c) Cinco (05) questões de Conhecimentos Gerais e atualidades; 

d) Dez (10) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

4.2.5 A prova escrita, com duração de 02 (duas) horas, constituída de 25 (vinte e cinco) questões 

objetivas, do tipo múltipla escolha, sendo subdivida em 4 (quatro) alternativas, A, B, C, D, de 

múltipla escolha, sabendo-se que somente uma poderá ser assinalada no cartão-resposta. 

 

4.2.6 O Caderno da prova identificará, pela impressão original, o cargo ao qual se destina orientações 

objetivas aos candidatos, as questões, em ordens numéricas crescentes observadas as disposições do 

item “4.1.4”, com divisão clara e acentuada para cada área da prova. 

 

4.2.7 A identificação do candidato, no caderno da prova, far-se-á, exclusivamente, com o nome 

completo, número da respectiva inscrição, informado na respectiva inscrição e assinatura.  

 

4.2.8 As questões da prova escrita serão respondidas em cartão-resposta, fornecido aos candidatos 

junto com o caderno de prova. Os candidatos utilizar-se-ão, para indicar suas respostas, 

exclusivamente de uma caneta esferográfica de escrita na cor azul ou preta de tubo transparente. 

 

4.2.9 Será(ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), a(s) questão(ões) que no 

cartão-resposta, contenha(m): 

 

a) Emenda(s) e/ou rasura(s); 

b) Mais de uma opção de resposta assinalada; 

https://portal.agenciatubazul.com.br/
https://www.saobentodosul.sc.gov.br/


c) Em branco, sem nenhuma alternativa assinalada; 

d) Assinalada(s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, ou com escrita em 

cores que não sejam preta ou azul. As respostas serão assinaladas, exclusivamente, na forma 

orientada no próprio cartão-resposta, consideradas como se erradas as que não atenderem à 

referida orientação. 

 

4.2.10 O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao COVID-19 que estiverem 

vigentes na data da prova, sendo sua inteira responsabilidade acompanhar as publicações dos órgãos 

oficiais federais, estaduais e municipais e apresentar-se utilizando máscara, bem como atendendo a 

todos os protocolos sanitários vigentes, sob pena de não poder ingressar no local da prova e ser 

excluído em caráter definitivo do Processo Seletivo. 

 

4.2.11 Recomenda-se aos candidatos comparecerem, para a prova escrita/objetiva, no local 

determinado, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, para orientar-se e localizar a sala 

em que prestará prova. 

 

4.2.11.1 Os portões serão fechados pontualmente às 09h20min, não sendo permitida a entrada de 

nenhum candidato após este horário. 

 

4.2.12 Para fins de identificação dos candidatos, deverão comparecer no dia da prova com 

documento com foto, preferencialmente, Carteira de Identidade – RG; carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteira de 

trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto). 

 

4.2.13 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, 

documento original de identidade, por motivo de perda ou furto, deverá apresentar documento que 

ateste o registro de ocorrência em órgão policial e outro documento com foto. 

 

4.2.14 O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto nos itens “4.1.2” e 

“4.1.11.1”, ou não se identificar, nos termos descritos acima, será eliminado deste Processo Seletivo. 

 

4.2.15 Não haverá segunda chamada, estando automaticamente desclassificado o candidato que se 

apresentar no local da prova escrita/objetiva, sem a observância ao horário e às condições 

estabelecidas nos itens anteriores. 

 

4.2.16 Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um cartão-resposta, que não 

poderá ser substituído, em hipótese alguma. 

 

4.2.17 O cartão-resposta conterá orientações objetivas acerca de seu preenchimento, a ordem 

crescente das questões, com as colunas verticais contendo as opções para as respostas e, ainda: 

 

a) Será identificado com o nome do candidato e número de inscrição; 

b) As alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em quadrículas 

próprias, para cada uma das questões e estas em ordem crescente; 

c) O local para a assinatura do candidato; 

 

4.2.18 Durante a realização das provas é vedada a consulta a pessoas alheias ao processo, ou a outros 

candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como, a utilização de máquina de calcular 

ou de outros aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato 

do processo.  



 

4.2.18.1 Antes da entrega do caderno de prova e do cartão-resposta, os candidatos deverão depositar 

em local apropriado materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros 

pertences que não lhe sejam necessários no decorrer da prova, sendo que o não cumprimento do 

disposto neste item importará na eliminação do concorrente. 

 

4.2.19 Os telefones celulares, relógios e calculadoras e demais equipamentos e materiais trazidos 

para o local da prova devem ser acondicionados em embalagens porta-objetos, fornecidas pela 

equipe de aplicação da prova. 

 

4.2.20 O candidato, ao encerrar a prova, e antes de retirar-se da sala entregará ao(s) fiscal(ais), o 

cartão-resposta e o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do Processo 

Seletivo.  

 

4.2.21 O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrido 1 (uma) 

hora do seu início. 

 

4.2.22 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, ou pretexto, portando 

material de prova (caderno de prova e/ou cartão-resposta). 

 

4.2.22.1 Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, durante sua realização, somente 

poderá fazê-lo por motivo justificável e se acompanhado de um fiscal. 

 

4.2.23 Permanecerão na sala de provas os (3) três últimos candidatos, os quais assinarão a ata, a(s) 

lista(s) de presença daquela sala e rubricarão, no verso, todos os cartões-respostas, dos candidatos 

que prestaram prova na respectiva sala. 

 

4.2.23.1 Concluídos os serviços relativos à prova escrita/objetiva, em cada uma das salas, será 

lavrada ata circunstanciada, que será subscrita pelos três últimos candidatos, pelo(s) respectivo(s) 

fiscal (ais) de provas e pelos membros presentes da Comissão Especial do Processo Seletivo, 

devendo constar, dentre outras informações, as ocorrências durante a aplicação das provas ou 

referente ao preenchimento dos cartões. 

 

4.2.23.2 Adotadas as providências previstas anteriormente, os cartões-respostas, de cada uma das 

salas de provas, serão acondicionados em envelopes próprios, que depois de lacrados, receberão a 

assinatura, na região do lacre, dos três últimos candidatos a concluírem a prova, pelos membros 

presentes da comissão do Processo Seletivo, pelo(s) fiscal(ais) de prova e por membro(s) da empresa 

contratada.  

 

4.2.23.3 Os envelopes com os cartões-respostas somente terão o lacre rompido, após o julgamento e 

publicação das decisões de recursos administrativos impetrados em face de questões da prova 

escrita/objetiva ou dos respectivos gabaritos preliminares publicados.  

 

4.2.24 Em razão da pandemia de corona vírus (COVID-19), o ingresso ao local de provas somente 

será permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial.  

 

4.2.24.1 O candidato que não fizer o uso da máscara facial, ou se recusar a usar corretamente, estará 

automaticamente eliminado do processo seletivo.  

 



4.2.25 Diante da pandemia do COVID-19, será cumprido todas as medidas de higiene necessárias, 

visando evitar a propagação do vírus, devendo os candidatos observarem as medidas de prevenção e 

combate ao COVID-19, em especial, o distanciamento social, o uso de máscara e de álcool em gel, e 

outras determinações das autoridades sanitárias.  

 

4.2.26 Serão adotadas todas as medidas sanitárias prevista na legislação vigente. 

 

4.3 Distribuição das provas, pesos por disciplinas, conforme quadro abaixo: 

 

TABELA 01 - Cargos: Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias 

DISCIPLINA 

QUANTIDADE 

DE 

QUESTÕES 

PESO 

TOTAL 

DE 

PONTOS  

1. Conhecimentos de Língua Portuguesa  5 4,00 20,00 

2. Conhecimentos Matemática/Raciocínio Lógico 5 2,00 10,00 

3. Conhecimentos Gerais/Atualidades 5 2,00 10,00 

4. Conhecimentos Específicos/Legislação 10 6,00 60,00 

    

Sub Totais   100,00 

    

 

CAPÍTULO V 

DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 

 

5.1 Para os candidatos às vagas dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às 

Endemias. Corresponderá a nota da Prova escrita/objetiva. Constando na Ata de Classificação 

Final, somente os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 5,00 (cinco). 

Dada da seguinte forma: 

 

NF= NPE 

 

Sendo: 

NF: Nota Final 

NPE: Nota Da Prova Escrita 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

6.1 A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas finais, em cada um dos 

cargos do processo seletivo, conforme apuração de notas descrito no Capítulo V. 

 

6.2 Ocorrendo empate na nota final terão preferência para efeito de classificação (desempate): 

 

6.2.1 O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2003). Para aqueles que tenham 60 anos ou mais. 

 



6.2.2 O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos 

Específicos/Legislação na prova Escrita/objetiva. 

 

6.2.3 O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos 

de Língua Portuguesa. 

 

6.2.4 O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos 

Matemática/Raciocínio lógico. 

 

6.2.5 O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de conhecimentos 

gerais e atualidades. 

 

6.2.6 O candidato com maior idade. 

 

6.2.7 Persistindo o empate será decidido através de sorteio Público, em audiência Pública. 

 

6.3 O Edital com a listagem dos aprovados e classificados será divulgada, em edital próprio, por 

publicação, na internet através dos sites ,https://portal.agenciatubazul.com.br/e 

https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mtapós a realização das Provas Escritas, julgados todos os 

recursos administrativos interpostos em face das questões da prova escrita, dos gabaritos, entre 

outros. 

 

6.4 A divulgação dos resultados, sempre por edital com ampla publicidade, se fará por cargo, sendo 

que para os portadores de necessidades especiais, haverá divulgação em quadros distintos, um para a 

concorrência geral e outro para os concorrentes na condição de portadores de necessidades especiais. 
 

6.5 Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo, deverão obrigatoriamente participar do Curso 

Introdutório de Formação Inicial a ser desenvolvido pela contratante do Processo Seletivo. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS 

 

7.1 A interposição dos recursos deverá ocorrer mediante preenchimento do Formulário de Recurso 

previsto na área do candidato (site de inscrição), de acordo com o cronograma. 

 

7.2 Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser apresentados em Formulário na 

área do candidato, para cada questão recorrida, com fundamentação clara e ampla, comprovando-se 

as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, 

bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes. 

 

7.3 Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita objetiva, 

estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. 

 

7.4 Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do 

prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 

procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 

 

7.5 Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem 

como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar 

https://portal.agenciatubazul.com.br/
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt


ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de 

vigência de prazo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CRONOGRAMA 

 

8.1 O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma geral das 

fases do Processo Seletivo ANEXO I. 

 

CAPÍTULO IX 

DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1 Finalizados os trabalhos atribuídos à Empresa contratada para a coordenação e execução de todas 

as fases do Processo Seletivo, publicados todos os resultados e a respectiva classificação, 

transcorrido o prazo para a interposição de recursos e julgados, o resultado será submetido à 

homologação do Prefeito Municipal, que será publicado no mural da Prefeitura Municipal e nos sites 

https://camponovodoparecis.mt.gov.br/,https://portal.agenciatubazul.com.br/ 

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

 

 

CAPÍTULO X 

DO PROVIMENTO DAS VAGAS 

 

10.1 A convocação para contratação temporária, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 

dos candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, dentro do prazo de validade do Processo 

Seletivo. 

 

10.2 A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para este Processo Seletivo 

não gera para a Administração Municipal, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 

classificados.  

 

10.3 A classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na escolha de vagas, 

dependendo da sua classificação no Processo Seletivo. 

 

10.4 O acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a 

este Processo Seletivo é de única e exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

10.5 A convocação dos aprovados/classificados, será de acordo com a necessidades, interesse 

público e conveniência da Administração Municipal, observado o prazo de validade do Processo 

Seletivo. 

 

10.6 O candidato convocado para assumir a função de Emprego Público, fica sujeito cumprir as 

seguintes exigências: 

 

a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, 

nos termos do parágrafo 1.º do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 

13 do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972; 

b) estar em gozo dos direitos políticos; 

https://www.saobentodosul.sc.gov.br/
https://portal.agenciatubazul.com.br/%20e
https://portal.agenciatubazul.com.br/%20e
https://www.diariomunicipal.com.br/


c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

d) comprovar os requisitos básicos exigidos para o cargo; 

e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse; 

f) não estar incompatibilizado para a contratação em cargo público; 

g) não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública que 

caracterizem acumulação ilícita, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

h) apresentar declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração de não 

exercer qualquer atividade pública ou privada incompatível com o exercício de sua função; 

i) Ser considerado apto na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada 

pela Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis;  

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

k) apresentar outros documentos que a legislação vier a exigir, inclusive, em instruções normativas 

expedidas pela Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis-MT. 

 

10.7 O candidato convocado para a perícia médica deverá, no dia agendado para a perícia, apresentar 

os seguintes exames: 

I - Avaliação psiquiátrica com Médico Psiquiatra registrado no CRM; 

II - Avaliação cardiológica com Médico Cardiologista registrado no CRM; 

III - Avaliação Neurológica com Médico Neurologista registrado no CRM. 

 

10.7.1 Nos exames referidos no subitem 10.7, deverá constar a identificação com nome completo, 

RG e CPF do candidato. 

10.7.2Os exames referidos no subitem 10.7 deverão ter sido realizados no máximo 30 (trinta) dias 

antes de sua apresentação e seus custos serão de responsabilidade exclusiva do candidato convocado.  

10.7.3 No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 10.6 e aqueles que vierem a ser 

estabelecidos em função da alínea “k” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a 

apresentação de documento original juntamente com cópia. 

10.7.4 O não comparecimento do candidato para tomar posse ou a não apresentação da 

documentação exigida no subitem 10.6 e 10.7alíneas no prazo legal acarretará a perda do direito à 

vaga. 

10.8 A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis 

à contratação, será exigida unicamente quando convocação. 

 

10.9 A não apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na 

desclassificação do Processo Seletivo e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de 

classificação. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

11.1 À Agência Tubazul, através de seus departamentos, a confecção de editais; recebimento das 

inscrições; conferência de documentos; elaboração de questões, aplicação, fiscalização, coordenação, 

correção e demais atos pertinentes as provas; analisar; emissão de atas e listagens diversas; 



recebimento e apreciação de recursos interpostos; divulgação das informações em site próprio; 

elaboração de dossiê sobre o Processo Seletivo com todos os atos decorrentes de sua aplicação para 

arquivamento pela contratante; prestação de informações sobre o certame; e atuação em 

conformidade com este Edital durante todo o processamento do Processo Seletivo.  

 

11.2 À Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT compete, através do Prefeito Municipal 

e da Comissão de Coordenação e de Fiscalização do Processo Seletivo, disponibilização de Leis e 

demais informações; divulgação dos atos pertinentes ao certame; informação acerca de impugnações 

contra este Edital; assinatura dos editais e demais atos; acompanhamento de todas as fases do 

certame; e atuação em conformidade com este Edital durante todo o processamento do Processo 

Seletivo. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 Presente, justificada e fundamentada necessidade, interesse e conveniência da Administração 

Municipal e vagas a serem preenchidas, poderá, no prazo de validade deste Processo Seletivo, serem 

contratados candidatos classificados, além do número de vagas estabelecido neste Edital, em 

obediência restrita à ordem de classificação. 

 

12.2 Se no decorrer da validade deste Processo Seletivo, a Administração Municipal lançar novo 

Processo Seletivo para provimento de vagas em cargos contemplados nesta seleção, os classificados 

neste, terão direito de preferência sobre os classificados do novo certame. 

 

12.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a posteriori ou a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação ou da posse, 

acarretarão na nulidade da inscrição com todas suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas 

de ordem administrativa, civil e criminal. 

 

12.4 O candidato deverá manter o telefone, e-mail e endereço atualizado junto ao Departamento de 

Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, enquanto perdurar a 

validade do Processo Seletivo.  

 

12.5 As publicações sobre o Processo Seletivo serão efetuadas por editais, publicados nos sites 

oficias do Município de Campo Novo do Parecis/MT, bem como no Diário Oficial dos Municípios e 

através do sítio da empresa organizadora. 

 

12.6 É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos editais, comunicados e 

demais publicações referentes a este Processo Seletivo, através sites oficiais do Município, bem 

como no Diário Oficial dos Municípios e através do sítio da empresa organizadora. 

 

12.7 A Administração Municipal de Campo Novo do Parecis/MT e a empresa contratada, não 

assumem qualquer compromisso quanto ao transporte, à alimentação e à estadia dos candidatos, 

quando da realização da prova escrita, ou de qualquer outro ato decorrente deste Processo Seletivo. 

 

12.8 Os casos não previstos, em relação a realização deste Processo Seletivo, em fase administrativa, 

serão resolvidos pela Comissão Especial de acompanhamento do Processo Seletivo, designada para a 

coordenação deste certame, em conjunto com a Empresa Contratada. 

 



12.9 Em razão da pandemia de corona vírus (COVID-19), o ingresso ao local de provas somente será 

permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial.  

 

12.10 O candidato que não fizer o uso da máscara facial estará automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo.  

 

12.11 Não serão fornecidas máscaras faciais para os candidatos no local da realização das provas, na 

entrada do local onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida através de 

termômetros.  

 

12.12 Serão adotadas todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente. 

 

12.13 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para dirimir toda e qualquer 

questão inerente a este Processo Seletivo, que não encontre solução na área administrativa. 

 

12.14 Anexos deste edital: 

 

a) ANEXO I - Cronograma geral das fases do processo seletivo;                      

b) ANEXO II - Atribuições dos cargos; 

c) ANEXO III- Conteúdo programático sugerido para a realização das provas objetivas. 

 

 

 

Campo Novo do Parecis/MT, 09 de março de 2022. 

 

 

RAFAEL MACHADO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

  



ANEXO I 

CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 

ITEM ATOS 
DATA 

INICIAL 
DATA FINAL 

01 Publicação do edital 09/03/2022  

02 Prazo de impugnação do edital 09/03/2022 15/03/2022 

03 Período de inscrições 23/03/2022 07/04/2022 

04 Última data para pagamento do boleto bancário   08/04/2022 

05 

Período de inscrição com isenção, vagas reservadas 

(PcD) e solicitação de condição especial para a 

realização da prova escrita/objetiva. 

23/03/2022 25/03/2022 

06 
Publicação dos candidatos com pedido de isenção da 

taxa de inscrição deferidos e indeferidos. 
 26/03/2022 

07 

Publicação da homologação preliminar das 

inscrições, dos pedidos de condições especiais para 

realização da prova escrita/objetiva e vagas 

reservadas (PcD). 

 12/04/2022 

08 

Prazo para interposição de recurso quanto a não 

homologação das inscrições, indeferimento dos 

pedidos de condições especiais e vagas reservadas 

(PcD). 

13/04/2022 14/04/2022 

09 

Publicação da homologação definitiva das inscrições, 

dos pedidos de condições especiais para realização 

da prova escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD). 

Após prazo de recurso. e local da prova objetiva 

 15/04/2022 

10 Prova Escrita/Objetiva  

24/04/2022  

Tempo total: 

02h  

Horário de 

início:  

09h:30 min 

11 Fechamento dos portões  09:20h 

12 
Divulgação do Gabarito Preliminar e Prova 

Escrita/Objetiva. 
24/04/2022 Até 23h59 min 

13 
Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/questões da 

prova objetiva 
18/04/2022 19/04/2022 

14 
Publicação do Gabarito Definitivo e Notas da Prova 

Escrita/Objetiva e Classificação Preliminar. 
 25/04/2022 

15 
Prazo de recursos de Notas da Prova Escrita/Objetiva 

(Classificação). 
26/04/2022 27/04/2022 

16 Desempate. Audiência Pública   28/04/2022 

17 

Publicação do Edital de Homologação do Resultado 

de Classificação Final com os candidatos aprovados 

por cargo 

 29/04/2022 

 

  



ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas 

voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 

situações de risco à família; e participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas que promovam a qualidade de vida. 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Agente de Combate a Endemias possui por atribuição 

executar serviços inerentes às atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção 

da saúde, desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do SUS, e outras atividades afins à sua 

unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as 

orientações dadas pela sua chefia imediata.  

 

  



ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS 

 

 

1. NÍVEL MÉDIO 

 

1.1. Língua Portuguesa: Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos, significado 

contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação gráfica, separação de sílabas, 

ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência 

verbal, crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas 

palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras 

de linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, 

adjetivos, substantivos e suas flexões, Gramática em geral. 

 

1.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, 

complexos; Raiz quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, 

conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; 

Funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas 

e Geométricas; Regra de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos 

primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções 

básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; 

Sistema de Equações Lineares; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões 

aritméticas; M.D.C (Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; 

Radiciação; Exponenciação. 

 

 

2. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES (PARA TODOS OS CARGOS) 

 

2.1. Conteúdos:Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, 

econômicos, sociais e atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, 

do País e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado 

de Santa Catarina e do Município, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de 

outros países, ou lideranças de influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. 

Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos 

atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Conhecimentos relacionados ao meio ambiente, 

mudanças climáticas, geração e fontes de energia, inclusive fontes alternativas. Atualidades 

econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, segundo o grau de 

conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e 

atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos. 

 

  



3. CONTEÚDO ESPECÍFICO  

 

 

01 

Agente 

Comunitário de 

Saúde  

Conhecimentos básicos sobre a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde; 

Ações de saneamento e de prevenção às moléstias; Prevenção e correção das 

condições e riscos à saúde da população; Principais doenças; Saúde coletiva; 

Conhecimento acerca da estratégia de Saúde da Família – ESF e da estratégia 

de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; Campanhas de vacinação e de 

imunização e sobre outras ações e serviços de saúde pública, além de 

conhecimento da legislação aplicável aos servidores públicos Municipais. 

Normas de saúde pública, emanadas por colegiados específicos ou por órgãos 

governamentais de saúde, quando pertinentes à ação dos Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS e à estratégia de Saúde da Família – ESF.  

Normas aplicáveis a operacionalização da estratégia de Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde; Conhecimentos básicos inerentes à área de 

atuação; Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social 

no ambiente de trabalho; Conhecimentos sobre o relacionamento dos 

servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; 

conhecimentos acerca da abordagem nas visitas domiciliares e no 

relacionamento com as pessoas, as famílias e as comunidades da área 

geográfica de abrangência de atuação; Conhecimentos básicos inerentes à 

área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 

público municipal, Estatuto dos servidores. 

LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 

- BRASIL. Conhecimentos básicos e elementares relativos à Constituição 

Federal, especialmente artigos 196 a 198 (SEÇÃO II DA SAÚDE), Lei 

Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 (Regulamenta o § 5º do art. 198 

da Constituição e outros); 

- BRASIL. Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional 

de Atenção Básica (do Ministério da Saúde); 

- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 -Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

02 
Agente de 

Endemias 

A notificação das doenças. Higiene, profilaxia e política sanitária. Promoção 

da saúde e prevenção de doenças. Conceitos e aplicação do processo 

saúde/doença. Condições sanitárias de alimentos, equipamentos, instalações e 

ambientes. Asseio e saúde dos que manipulam alimentos. Doenças 

transmissíveis por alimentos. Noções sobre intoxicação por Agrotóxicos. 

Epidemia, endemia e pandemia. Orientações e combate a doenças 

contemporâneas. Educação e saúde. Lixo: separação, reciclagem, destino e 

prevenção. Diretrizes e princípios do SUS. Saneamento comunitário. 

Organização de comunidades. Participação popular e controle social. Aedes 

aegypti. Abastecimento de água. Controle de vetores, saúde pública. 

Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de 

atribuições do emprego público, do serviço público municipal, Estatuto dos 

servidores. Guia de Vigilância Epidemiológica produzido pelo Ministério da 

Saúde (CORONAVIRUS COVID-19). Disponível em: 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-

vigila%CC%82ncia-epidemiolo%CC%81gica-da-covid_19_15.03_2021.pdf.  

Guia de Vigilância Epidemiológica produzido pelo Ministério da 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-vigila%CC%82ncia-epidemiolo%CC%81gica-da-covid_19_15.03_2021.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-vigila%CC%82ncia-epidemiolo%CC%81gica-da-covid_19_15.03_2021.pdf


Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (SUS a 6ª edição) Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf. 

Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições 

do emprego público, do serviço público municipal. 

 

 
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf

