
 

 
 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR 001 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 
(ORIENTAÇÕES PARA EVITAR O CONTÁGIO PELA COVID-19 NO CENTRO DE APLICAÇÃO- ANEXO III) 

 
O Prefeito do Município de Peixoto do Azevedo, Estado de Mato Grosso, Sr. Mauricio Ferreira de Souza, no uso 
de suas atribuições legais conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E 
ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria 
Municipal nº 138 de Janeiro de 2022, mediante as condições estipuladas neste Edital Retificado e demais 
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, O EDITAL COMPLEMENTAR 001 DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022, que adiciona o conteúdo programático Específico, para o cargo de Enfermeiro 
e altera as datas do Cronograma, conforme descrito abaixo: 
 
 
 
 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
 ENFERMEIRO 
Evolução da prática de enfermagem no contexto histórico, político e social. Lei do exercício profissional; 
Fundamentos da Ética e Código de Ética. Bioética; Gestão e Organização dos Serviços de Saúde e Enfermagem; 
Processo de trabalho em enfermagem; Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem; Política 
Nacional de Atenção às Urgências, Política Nacional de Segurança do Paciente; Enfermagem em Clínica médica; 
Enfermagem em Clínica cirúrgica; Enfermagem em Urgências e Emergências; Educação em Saúde; Assistência de 
enfermagem em nível ambulatorial. Antropologia Filosófica, Educação e Enfermagem; Processo de cuidado 
nutricional: Estudo da nutrição, dietética e dietoterapia aplicadas ao processo de cuidado nutricional ao paciente 
em nível primário, secundário e terciário. Trabalho em equipe multiprofissional; Assistência de Enfermagem à 
Saúde da Mulher; Processo de Cuidar do Adulto e Idoso; Assistência de Enfermagem à Criança e Adolescente; 
Administração em Enfermagem: Fundamentos teóricos da prática do trabalho gerencial e assistencial em 
enfermagem: teorias administrativas e modelos de gestão; processo de trabalho; tomada de decisão e resolução 
de problemas; modelo de organização do atendimento ao paciente; dimensionamento e distribuição de pessoal; 
recrutamento e seleção de pessoal; avaliação de desempenho; educação permanente e segurança na saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

EVENTOS DATA 

Data de publicação edital do processo seletivo 23/02/2022 

Prazo para impugnação ao edital 24 a 25/02/2022 

Divulgação das respostas as impugnações ao edital 28/02/2022 

Período Das Inscrições 21 a 30/03/2022 

Pedido de isenção da inscrição 21 a 22/03/2022 

Divulgação do resultado de isenção de taxa de inscrição 28/03/2022 

Recurso contra a divulgação da relação do pedido de isenções da taxa de inscrição 19 a 30/03/2022 

Decisão dos recursos contra a divulgação da relação do pedido de isenções da taxa de 
inscrição 

31/03/2022 

Último dia para pagamento do boleto da inscrição 31/03/2022 

Publicação da relação dos inscritos 04/04/2022 

Prazo Para Recurso Contra a Relação Dos Inscritos 05 a 06/04/2022 

Publicação da decisão dos recursos interpostos contra relação de inscritos. 11/04/2022 

Homologação das inscrições 13/04/2022 

Publicação do edital complementar contendo local, data e horário das provas 13/04/2022 

Prazo para envio dos títulos  01 a 11/04/2022 

Prova Objetiva 17/04/2022 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 18/04/2022 

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar 19/04 a 20/04/2022 

Divulgação das decisões dos recursos interpostos contra o  gabarito preliminar da prova 
objetiva   

02/05/2022 

Publicação do gabarito oficial 02/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar da prova títulos 02/05/2022 

Prazo para recurso contra resultado preliminar da prova títulos 03 a 04/05/2022 

Divulgação das decisões dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 
prova de títulos 

09/05/2022 

Publicação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no processo seletivo 
simplificado 001/2022 

09/05/2022 

Prazo para interposição de recursos contra  resultado preliminar dos aprovados e 
classificados no processo seletivo simplificado 001/2022 

10 e 11/05/2022 

Publicação das decisões dos  recursos interpostos contra  resultado preliminar dos 
aprovados e classificados no processo seletivo simplificado 001/2022 

16/05/2022 

Previsão de publicação do resultado final dos aprovados e classificados no processo 
seletivo simplificado 001/2022 

16/05/2022 

Previsão para Homologação do Certame. 20/05/2022 

 
***Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes operacionais, a 
critério da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT e Método Soluções Educacionais. 
Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Simplificado serão objeto de publicação por Editais afixados na 
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, publicado na internet, no diário oficial da dos Municípios e no site 
www.metodoesolucoes.com.br. 

 
 



 

 
 

 
 

Peixoto do Azevedo, em 07 março de 2022. 
 

 
 
 
 

Mauricio Ferreira de Souza 
Prefeito Municipal 

 


