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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO, Prefeito do Município de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA 

SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, 

nomeada pela Portaria nº 370 de 01 de agosto de 2019, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 

disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, que estarão abertas as inscrições para o 

CONCURSO PÚBLICO, destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro 

Permanente da Prefeitura de Mirassol D´Oeste/MT, cujos candidatos aprovados no presente concurso, ficarão 

vinculados junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mirassol D´Oeste/MT, conforme 

abaixo discriminado: 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente edital será organizado e executado pela empresa MÉTODO 

E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA-ME, com supervisão dos membros da Comissão de Organização 

do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 370 de 01 de agosto de 2019, que ficará instalada na sede da 

Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste, telefone: (65) 3241-5152 

1.2. O presente Concurso Público se destina a selecionar candidatos para o provimento dos cargos para o 

preenchimento de vagas, verificando o preenchimento de todos os requisitos, necessários à sua investidura. 

1.3. As informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos, não serão 

fornecidas por telefones ou e-mail. Devendo o candidato, observar as formas de divulgação estabelecidas deste 

edital e demais publicações nos endereços eletrônicos www.metodoesolucoes.com.br, 

https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br e https://www.amm.org.br 

     

2.  CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS 

CÓDIGO VAGAS CARGO SALÁRIO 

1 2 Agente Administrativo R$ 2.702,31 

2 2 Agente de Trânsito R$ 1.778,69 

3 1 Arquiteto Urbanista R$ 3.717,54 

4 CR Assistente Social R$ 3.717,54 

5 CR Auditor Público Interno (Graduação em Direito ou Administração) R$ 7.038,25 

6 CR Auditor Público Interno (Graduação em Engenharia Civil) R$ 7.038,25 

7 1 Assistente de Informática R$ 2.992,39 

8 1 Atendente de Farmácia R$ 1.076,72 

9 CR Atendente em Saúde R$ 1.076,72 

10 5 Auxiliar Administrativo R$ 1.778,69 

11 2 Auxiliar de Inspetoria de produtos de origem Animal R$ 2.007,64 

12 2 Auxiliar de Manutenção R$ 1.202,99 

13 CR Contador R$ 7.038,25 

14 1 Eletricista R$ 1.442,81 

15  CR Enfermeiro PSF R$ 7.038,25 

16 1 Engenheiro Civil R$ 7.038,25 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/
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17 1 Farmacêutico Bioquímico R$ 3.717,54 

18 1 Fiscal Ambiental R$ 1.442,81 

19 2 Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária R$ 1.442,81 

20 2 Fiscal de Tributos R$ 3.717,54 

21 1 Fisioterapeuta R$ 3.717,54 

22 1 Fonoaudiólogo R$ 3.717,54 

23 CR Inspetor Sanitário Animal R$ 3.717,54 

24 2 Mecânico R$ 2.190,84 

25 1 Médico (Clínico Geral) R$ 18.728,15 

26 1 Médico (Especialista em Neurologia R$ 18.728,15 

27 1 Médico (Especialista em Psiquiatria) R$ 18.728,15 

28 1 Médico (Especialista em Ginecologia) R$ 18.728,15 

29 1 Médico (Especialista em Pediatria) R$ 18.728,15 

30 1 Médico em Radiologia e diagnóstico por imagem R$ 3.717,54 

31 CR Médico do PSF R$ 18.728,15 

32 5 Merendeira R$ 1.076,72 

33 20 Monitor de Creche R$ 1.076,72 

34 10 Motorista - Categoria “D”. R$ 1.595,49 

35 CR Nutricionista R$ 3.717,54 

36 CR Odontólogo do PSF R$ 9.267,27 

37 2 Operador de Máquinas R$ 2.190,84 

38 1 Pedreiro R$ 1.442,81 

39 
 36 

Professor – (Graduação em Pedagogia: Educação Infantil e/ou anos 

iniciais) R$ 3.267,19 

40 1 Professor - Matemática  R$ 3.267,19 

41 1 Professor - Geografia R$ 3.267,19 

42 
2 

Professor - Letras (Com habilitação em Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa) R$ 3.267,19 

43 1 Professor - Ciências Biológicas R$ 3.267,19 

44 1 Professor - História  R$ 3.267,19 

45 1 Professor – Educação Física R$ 3.267,19 

46 1 Psicólogo R$ 3.717,54 

47 1 Técnico em Enfermagem R$ 3.336,00 

48 CR Telefonista R$ 1.076,72 

2.1. As atribuições de cada cargo encontram-se descritas no Anexo I deste Edital 

 

3.DAS INSCRIÇÕES   

3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00:01 horas do dia 28 de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 

minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 16 de março de 2020, através do endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br. 

3.2. As inscrições serão realizadas somente via internet no endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br,  

durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público, conforme o procedimento 

estabelecido abaixo:  

http://www.metodoesolucoes.com.br/
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a)  Ler atentamente este Edital e seus anexos, certificando-se que possui todos os requisitos exigidos para 

investidura no cargo.  

b) Preencher corretamente o formulário eletrônico de inscrição e confirmar a transmissão dos dados pela 

Internet.  

c) Imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição correspondente e efetuar o pagamento em qualquer 

agência bancária até o vencimento.  

3.2.1. O vencimento do pagamento das inscrições para ter sua validade, será até o dia 16 de março de 2020. 

3.2.1.1. O valor da taxa de inscrição será o seguinte:  

Cargos de Nível Superior Completo  R$120,00 

Cargos de Nível Médio Completo e Técnico  R$ 80,00 

Cargos de Nível Fundamental Completo  R$ 50,00 

 

3.2.2. O boleto bancário com vencimento até o dia 16 de março de 2020, disponível no endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br somente poderá ser impresso após a conclusão do preenchimento da ficha de 

solicitação de inscrição on-line.  

3.2.2.1. Devido a exigência do sistema bancário, o boleto só poderá ser pago 24h depois da emissão;  

3.2.3. As inscrições realizadas via internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do 

valor da inscrição.  

3.2.4. A empresa Método e Soluções Educacionais LTDA não se responsabiliza por solicitações e inscrições 

via internet não realizadas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação ou 

congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitam a 

transferência de dados. 

3.2.5. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo para 

qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida.  

3.2.6. O descumprimento das instruções via internet implicará a não efetivação da inscrição.  

3.2.7. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 

eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.  

3.2.8. Ao inscrever-se no Concurso Público é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 

sobre a aplicação das provas.  

3.2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição via internet serão de inteira responsabilidade do 

candidato.  

3.2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo.  

3.2.10.1. O candidato poderá, a seu critério, optar pela inscrição para mais de um cargo, respeitando-se o grau 

de instrução exigido e a compatibilidade de horário das provas, não cabendo restituição dos valores pagos pelas 

inscrições invalidadas. 

3.2.11. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: não realização, 

suspensão ou anulação do Concurso Público.  

3.2.12. Não serão aceitos pagamentos de inscrições por via postal, transferência de conta corrente, DOC, ordem 

de pagamento, condicionais ou extemporâneas, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital.  

 

4.DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

4.1. O candidato classificado no Concurso Público de que trata este edital só poderá ser admitido no cargo se 

atendidas às seguintes exigências:  

4.2. 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;  

http://www.metodoesolucoes.com.br/
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4.3. Estar em gozo de direitos políticos;  

4.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou 

certidão da Justiça Eleitoral;  

4.5. Apresentar Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato 

do sexo masculino;  

4.6. Ter idade mínima de 18 anos, à época da posse; 

4.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por médico ou Junta Médica. 

4.8. Não estar afastado junto ao INSS, na data limite para admissão, por motivo de doença ou acidente de 

trabalho;  

4.9. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos neste edital. 

4.10. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação 

em vigor; 

4.11. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado;  

4.12. Não receber remuneração de cargo ou função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na 

Constituição Federal. 

 

5.  DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO   

5.1. Terão direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encontrarem desempregados ou que 

perceberem até um salário mínimo, os inscritos no Cadastro Único- CadÚnico – para famílias de baixa renda, 

que serve de base para os programas sociais do Governo Federal, até a data de publicação do Edital de abertura 

do certame, ou ainda que for doador regular de sangue poderá usufruir o benefício da isenção de pagamento da 

taxa de inscrição, amparado na Lei Municipal n.º 739 de 28 de junho 2004. 

5.2. Os maiores de 60 anos na forma da Lei, completados até a data de publicação do Edital de abertura do 

certame;  

5.3. Os portadores de necessidade especiais (também denominada pessoa com deficiência – PcD);  

5.4. Os candidatos com direito a isenção deverão observar os seguintes procedimentos no ato da inscrição:  

5.4.1. Realizar a inscrição e no ato da inscrição selecionar a opção “pedido de isenção”.  

5.4.2. Anexar no próprio site no ato da inscrição os seguintes documentos:  

5.4.2.1. 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 fotocópia 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;  

5.4.2.2. Para candidato que receba até um salário mínimo, fotocópia da página de identificação (frente e verso) 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, bem como fotocópia 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 fotocópia do contracheque (holerite) referente aos meses de janeiro e fevereiro de 

2020.  

5.5. Para os inscritos no Cadastro Único - CadÚnico – destinado a famílias de baixa renda, que serve de base 

para os programas sociais do Governo Federal, basta inserir o número do cadastro, que o sistema 

automaticamente buscará os dados no CadÚnico.  

5.6. 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 a publicação deste edital. 

5.7. A comprovação dos Portadores de necessidade especiais, deverá ser mediante apresentação de Laudo 

Médico Pericial, na forma do Decreto Federal nº 3.298/1999.  
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5.8. O requerimento de isenção de taxa de inscrição conforme mencionado no item 5., será somente pelo no 

site www.metodoesolucoes.com.br, no período entre  28 a 29 de fevereiro de 2020. 

5.9. A relação dos pedidos de isenção e pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, nome 

do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 09 de março de 2020, nos endereços 

eletrônicos www.metodoesolucoes.com.br, https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/ e https://www.amm.org.br. 

5.10. Não serão aceitos, documentos de solicitação de isenção fora da data estipulada no item 5.8; 

5.11. Após a data estipulada neste edital, o campo para anexar os documentos será desabilitado.  

5.12. O candidato que teve seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição indeferido, poderá 

participar do presente certame, desde que efetue, até o último dia das inscrições, o pagamento da taxa e siga 

todas as demais determinações deste edital.  

5.13. O candidato que não concordar com resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, poderá 

requerer, revisão da análise documental apresentada, a fim de comprovação para garantir o direito, mediante 

pedido fundamentado no prazo de 10 a 11 de março de 2020. O mesmo deverá ser feito através do site 

www.metodoesolucoes.com.br, no campo “recurso”, utilizando login e senha do candidato, seguindo as 

orientações contidas no site.  

5.14. A divulgação de resultados das impugnações das isenções de taxas de pagamento será publicada no dia 

12 de março de 2020. 

 

6. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE   

6.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultados no inciso VIII do artigo 

37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, desde que o 

exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras.  

6.1.1. Em obediência ao disposto na lei complementar nº 157 de 21 de dezembro de 2016, fica reservado aos 

Portadores de deficiência, 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas para cada cargo. 

a) A primeira vaga para portadores de deficiência será assegurada somente na hipótese de existência de 5 

(cinco) vagas abertas no concurso, a segunda vaga somente a partir da décima vaga existente no concurso e, 

assim, sucessivamente. (Lei Complementar nº 157 de 21/12/2016) 

6.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 

classificados no Concurso Público, com estrita observância na ordem classificatória.  

6.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 

Decreto Federal nº 3.298/99;  

6.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº3.298/99, 

particularmente no seu artigo 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos Critérios de aprovação, ao dia, horário e 

ao local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 

previstos no artigo 40, §§1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através 

da ficha de inscrição especial;  

6.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão anexar no 

campo indicado, contido na área do candidato, laudo médico recente (não superior a 12 meses), até a data da 

publicação do edital, informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador, até o dia 09 de 

março de 2020; 
6.1.6. Serão indeferidas as inscrições na condição especial PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente edital o respectivo laudo médico.  

6.1.7. As deficiências visuais (amblíopes) serão oferecidas provas amplificadas, com tamanho e letra 

correspondente ao corpo 24;  

6.1.8. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 

considerados como PNE e não terão provas especialmente preparadas, sejam quais forem os motivos alegados;  

http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/
https://www.amm.org.br/
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6.1.9. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

interpor recurso em favor de sua situação;  

6.1.10. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos.  

 

7. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS   

7.1. O Concurso Público será de provas objetivas, títulos e práticas; 

7.1.1. A duração da prova será de até 4 h (quatro horas), já incluída o tempo para preenchimento da folha de 

respostas.  

7.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 

(Trinta minutos), munido de um dos seguintes documentos originais: Cédula de identidade- RG; ou Conselho 

de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado Militar; Carteira Nacional de Habilitação, 

emitida de acordo com a Lei Federal nº 9.5031997 (com foto); Passaporte.  

7.1.3. Os documentos citados no subitem 7.1.2 somente serão aceitos, se neles houver a foto do candidato.  

 

8.  DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1. As provas objetivas 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. Será 

atribuída pontuação 0,0 (zero), as questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras 

ou preenchidas a lápis.  

8.2. 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, independentes de recurso.  

8.3. Durantes as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 

máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, BIP, WALKMAN ou qualquer 

material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos celulares deverão 

ser desligados na presença de um fiscal de sala, colocados em embalagens e lacradas; no caso de candidatos 

(as) que estiverem portando bolsas, estas serão alocadas em local apropriado, a empresa não se responsabilizará 

pelos pertences dos candidatos durante a prova.  

8.4. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 

especificados acima, será automaticamente eliminado do Concurso Público.  

8.5. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais em 

serviço.  

8.6. Será também eliminado do Concurso Público, o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o 

local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de respeito os examinadores, auxiliares, 

fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer 

comunicação com os outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros; deixar de atender as normas contidas no caderno de provas e às 

demais orientações expedidas pela organização do Concurso Público.  

8.7. As respostas das provas objetivas, deverão ser realizadas com utilização de caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, indelével, fabricada em material transparente. As respostas deverão ser assinaladas (preenchidas), 

pelo candidato, na folha de respostas. 

8.8. 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.  
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8.9. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 

que tenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. Em nenhuma hipótese haverá substituição 

da folha de resposta por erro do candidato.  

8.10. 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.  

8.11. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1h (uma hora) do horário previsto 

para o início das mesmas e constantes do presente edital, devendo entregar ao fiscal da sala a respectiva folha 

de respostas, após realizar a entrega, o mesmo deve se retirar do local da prova. 

8.12. O candidato poderá levar o caderno de provas após decorridos 3h (três horas) do início da prova;  

8.13. O candidato que se ausentar antes do prazo determinado no item anterior, não terá direito a reaver o 

caderno de provas.  

 

9.  DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS OBJETIVAS 

9.1.  Cargos de Nível Fundamental Completo- NOTA DE CORTE 60 pontos. 

9.1.1.  Etapa – prova objetiva com 40 questões  

Matéria  Nº de questões  Peso  Total 

Língua Portuguesa   10  2 pontos 20 pontos 

Matemática 05 2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Gerais  05  2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Específicos 20 3 Pontos 60 Pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

 

9.2. Cargos de Nível Médio e Técnico - NOTA DE CORTE 60 pontos. 

9.2.1.  Etapa – prova objetiva com 40 questões  

Matéria  Nº de questões  Peso  Total 

Língua Portuguesa   10  2 pontos 20 pontos 

Matemática 05 2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Gerais  05  2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Específicos 20 3 Pontos 60 Pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

 

9.3. Cargos de Nível Superior- NOTA DE CORTE 60 pontos 

9.3.1.  Etapa – prova objetiva com 40 questões  

Matéria  Nº de questões  Peso  Total 

Língua Portuguesa   10  2 pontos 20 pontos 

Matemática 05 2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Gerais  05  2 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Específicos 20 3 Pontos 60 Pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

9.4. Os conteúdos Programáticos das provas estão descritos no Anexo III deste edital. 
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10.  DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:  

10.1 A prova Objetiva está prevista para ser aplicada, conforme descrito abaixo, sendo que os locais serão 

publicados na segunda feira, que antecede a aplicação: 

10.1.1. Dia 12 de abril de 2020 as 08:00h TODOS os cargos de Nível Médio e Técnico; 

10.1.2. Dia 12 de abril de 2020 as 14:00h TODOS os cargos de Nível Fundamental; 

10.1.3. Dia 19 de abril de 2020 as 08:00h TODOS os cargos de Nível Superior; 

10.2. EXCEPCIONALMENTE, a contar pelo número de candidatos inscritos as datas e horários previstos no 

item 10.1, podem ser alterados. 

 

11.  DAS PROVAS DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR:  

11.1. A prova de títulos será para os candidatos às vagas de Nível Superior.  

11.2. Os documentos relativos aos títulos, para os cargos de nível superior, deverão ser entregues, EXCLUSIVA 

e IMPRETERIVELMENTE, no horário da aplicação das provas objetivas ao fiscal da sala de provas.  

11.3. A entrega dos documentos relativos à prova de títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o 

título não será eliminado do Concurso Público.  

11.4. Os documentos comprobatórios dos títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, 

contendo na sua parte externa, o nome do candidato, cargo para o qual está concorrendo, bem como o número 

de documento de identidade, devendo os referidos documentos ser apresentados em CÓPIA AUTENTICADA 

EM CARTÓRIO.  

11.5. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.  

11.6. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo 

com os itens 11.4 e 11.5 deste edital.  

11.7. Não deverão ser enviados DOCUMENTOS ORIGINAIS.  

11.8. Serão aceitos como documentos, os títulos que forem representados por diplomas e certificados definitivos 

de conclusão de curso expedidos por instituições reconhecidas pelo MEC – Ministério de Educação ou em 

conformidade com a legislação educacional, em papel timbrado e deverão conter carimbo e identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento.  

11.9. Os documentos e títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros 

documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do 

respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por 

instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação ou em conformidade com a legislação educacional, 

em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 

documento.  

11.10.   Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.  

11.11. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de títulos.  

11.12.   Não serão aceitas entregas ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, títulos que 

não constem nas tabelas apresentadas neste capítulo.  

11.13.   A pontuação da documentação de títulos se limitará ao valor máximo de 2,0 (dois) pontos.  

11.14.   No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  

11.15.   Somente poderá ser apresentado 1 (um) título, sendo pontuado o de maior grau.  

11.16.   A prova de títulos terá caráter classificatório.  

11.17.   As cópias autenticadas dos documentos entregues, não serão devolvidas e farão parte integrante da 

documentação do Concurso Público.  

11.18.   Serão considerados títulos, somente os constantes na tabela a seguir: 
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TÍTULO VALOR UNITÁRIO COMPROVANTE 

Doutorado, concluído até a 

data de apresentação dos 

títulos, desde que relacionada 

a área do cargo pretendido.  

 

 

2.0 

Cópia autenticada do diploma, expedido por 

instituição oficial de ensino, devidamente 

validado pelo Ministério da Educação – MEC, ou 

declaração de conclusão de curso, acompanhada 

da cópia autenticada do respectivo histórico 

escolar.  

Mestrado, concluído até a data 

de apresentação dos títulos, 

desde que relacionada a área 

do cargo pretendido.  

 

 

1.0 

Cópia autenticada do diploma, expedido por 

instituição oficial de ensino, devidamente 

validado pelo Ministério da Educação – MEC, ou 

declaração de conclusão de curso, acompanhada 

da cópia autenticada do respectivo histórico 

escolar.  

Pós-Graduação “lato sensu” 

(especialização), concluído 

até a data de apresentação dos 

títulos, desde que relacionada 

a área do cargo pretendido  

 

 

0,5 

Cópia autenticada do diploma, expedido por 

instituição oficial de ensino, devidamente 

validado pelo Ministério da Educação – MEC, ou 

declaração de conclusão de curso, acompanhada 

da cópia autenticada do respectivo histórico 

escolar.  

 

12. DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS EXIGIDOS NESTE EDITAL EXCETO 

PROFESSORES 

12.1. Somente serão convocados para as provas práticas, os candidatos que atingirem a nota de corte 60,00 

pontos. 

12.2. Serão submetidos às provas práticas específicas, de acordo com as atribuições do cargo, os seguintes 

cargos: Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Assistente de Informática, Motorista, Operador de 

Máquinas e Mecânico; 

12.2.1 Das provas práticas de Assistente de Informática e Mecânico, consistirá em identificação de peças e 

ferramentas usuais do dia a dia e realização de uma tarefa específica da função, designada e avaliada por um 

especialista da área, com pontuação e tempo descrito no quadro abaixo: 

 

ATIVIDADE TEMPO PONTUAÇÃO 

Identificar 10 peças e ferramentas 

usuais do dia a dia 

5 minutos para todas as peças 50,00 pontos (05 pontos por 

peça) 

Realizar uma tarefa específica da 

função 

10 minutos 50,00 pontos pela tarefa 

TOTAL 15 Minutos 100 pontos 

 

12.2.2. Das provas práticas de Motorista e Operador de Máquinas, consistirá 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 aos critérios a serem avaliados, os quais o candidato 

receberá na hora da prova. O veículo deverá ser conduzido se for o caso, ao local de origem; 

12.2.2.1. O Condutor terá um tempo máximo de 10 minutos para realização das tarefas descritas; 



 

 
10 

 

12.2.2.2. Com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o 

desempenho na condução do veículo, tais como, situação do motor, uso do câmbio, freios, localização do 

veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência a sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e 

semafórica como também, outras situações durante a realização do exame.  

A nota máxima atribuída será de 75 pontos, onde no decorrer do trajeto serão apontadas as falhas cometidas, 

descontando os pontos conforme quadro a seguir:  

 

GRAVE - 3 PONTOS 

01 Não preencher a planilha de bordo do veículo/maquina 

antes de liga-lo (la);  

02 Não observar nível do óleo e da água do radiador do 

veículo/maquina antes de liga-lo (la);  

03 Descontrolar no plano, no aclive ou no declive;  

04 Entrar na via preferencial sem o devido cuidado;  

05 Usar a contramão de direção;  

06 Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestres ou nela 

estacionar;  

07 Deixar de observar a sinalização da via, sinais de 

regulamentação de advertência e de indicação;  

08 Deixar de observar as regras de ultrapassagem, de 

preferência da via ou mudança de direção;  

09 Exceder a velocidade indicada para a via;  

10 Perder o controle da direção do veículo em movimento;  

11 Deixar de observar a preferência do pedestre quando 

estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai 

entrar, ou quando o pedestre não tenha concluído a 

travessia, inclusive na mudança de sinal;  

12 Deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o 

percurso da prova ou parte dele;  

13 Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de 

faze-la;  

14 Deixar de usar o cinto de segurança;  

15 Não Usar IPI – Equipamento Proteção Individual, 

Capacete, Viseira, Abafador Som/ruídos, Luvas  

 

MÉDIA - 2 PONTOS 

01 Executar o percurso da prova, no todo ou em parte, sem 

estar o freio de mão inteiramente livre;  

02 Trafegar em velocidade inadequada para as condições da 

via;  

03 Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, 

após o início da prova;  

04 Fazer conversão com imperfeição;  

05 Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;  

06 Desengrenar o veículo nos aclives;  
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07 Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas 

necessárias;  

08 Avançar sobre o balizamento demarcado quando da 

colocação do veículo na vaga;  

09 Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio 

nas frenagens;  

10 Utilizar incorretamente os freios;  

11 Não colocar o veículo na área balizada em no Máximo, três 

tentativas;  

 

LEVE - 1 PONTO 

01 Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo 

justificado;  

02 Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao 

condutor;  

03 Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;  

04 Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo 

engrenado e em movimento;  

05 Engrenar as marchas de maneira incorreta;  

06 Utilizar incorretamente os instrumentos do painel;  

 

12.2.2.3. Para realização da Prova prática, o candidato deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação com 

categoria exigida para a vaga, a qual deverá ter sido obtida ou renovada, até a data da realização da prova 

prática, sem a qual não poderá realizar a prova.  O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação 

será automaticamente eliminado. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovante de 

encaminhamento ou outro documento que não seja carteira de habilitação. 

12.3. Serão submetidos a provas práticas de digitação, os cargos de Agente Administrativo e Auxiliar 

Administrativo; 

12.3.1. As provas práticas de digitação, consistirão na digitação de um documento no seguinte padrão: Deverão 

seguir as regras e padrões do Manual de Redação da Presidência da República, 2002. Deverá ser redigida 

no Microsoft Word, sendo a digitação e formatação de uma redação oficial comum aos órgãos administrativos 

(memorando, oficio, informativo ou declaração), conforme modelo apresentado pela empresa realizadora do 

concurso, com pontuação e tempo, descrito no quadro abaixo:  

 

Atividade Tempo Pontuação CRITÉRIOS 

 

 

Digitação usando o Microsoft Word: 

formatação e digitação de um documento 

(memorando/ofício/informativo/ declaração). 

 

 

Até 20 

min 

 

Até 15 minutos: 70 

pontos 
De 15 a 20 minutos: 

60 pontos 
Após 20 minutos: 

(ELIMINADO) 

1- Cabeçalho do 

documento:10 pontos. 

2- Acerto e 

Desenvolvimento do 

documento solicitado: 30 

pontos. 

3- Encerramento e 

assinatura de acordo com 

o solicitado: 10 pontos. 

4- Erros de digitação e 

português: 
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a) Nenhum erro: 10 

pontos 
b) 1 a 5 erros: 2 pontos 

c)  6 a 10 erros: 5 pontos 

d) Acima de 10 erros: 0 

pontos 

5- Tempo de prova: 

a) Realização em até 15 

minutos:10 pontos. 

b) Realização de 15 a 20 

minutos: 0 pontos. 

Salvar o documento em pasta específica no 

computador e imprimi-lo 

05 min 30 pontos Caso o candidato não 

consiga realizar as 

atividades descritas: 0 

pontos 

 TOTAL 100 PONTOS 

 

12.4. As Provas práticas para os cargos descritos acima serão aplicadas no dia 10 de maio a partir das 08:00h 

em local a ser Publicado na Segunda feira anterior a realização da prova. 

12.5. A execução de todas as provas práticas, serão por ordem de chegada, onde os candidatos receberão senhas, 

para aplicação das provas. 

12.6. É obrigatório a apresentação de documento de identificação, para realização da prova prática; 

12.7. O Candidato deverá estar no local de provas, no horário indicado, não sendo possível a entrada, após o 

primeiro candidato iniciar a realização da prova prática. 

 

 13. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE PROFESSOR  

13.1. Somente serão convocados para as provas práticas, os candidatos que atingirem a nota de corte 60,00 

pontos; 

13.2. Serão submetidos às provas práticas de Elaboração de um Plano de aula, os seguintes cargos: Professor 

de Educação Física, Professor de Matemática, Professor de Letras, Professor de Geografia, Professor de 

Biologia, Professor de História e Professor de Pedagogia (Educação Infantil e Anos Iniciais); 

13.3. A prova prática para o cargo de Professor (diversas áreas) consistirá em uma aula perante a Banca 

Examinadora, com a finalidade de avaliar a capacidade de planejamento de aula e de comunicação do candidato, 

assim como seu conhecimento da matéria e sua capacidade de síntese; 

13.4. A prova prática será registrada em vídeo, terá duração máxima de 20 (vinte) minutos, sobre um tema a ser 

determinado pela Banca Examinadora que será divulgado no dia 17 de maio de 2020, conforme descrição dos 

critérios abaixo mencionados: 

13.5.  I - PLANEJAMENTO/PLANO DE AULA (até 30,0 pontos): 

  a) Determinação dos objetivos da aula;  

  b) Listagem do conteúdo programático;  

  c) Indicação dos procedimentos didáticos;  

  d) Indicação dos recursos auxiliares;  

  e) Apresentação dos recursos de avaliação;  

  f) Bibliografia.  

 II - DESENVOLVIMENTO (até 70,0 pontos):  
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  a) Comunicação dos objetivos;  

  b) Domínio do conteúdo; 

  c) Adequação aos objetivos;  

  d) Relevância dos itens selecionados;  

  e) Organização sequencial;  

  f) Postura: comunicabilidade, motivação e criatividade;  

  g) Atualidade das informações;  

  h) Clareza e objetividade;  

  i) Ilustração com exemplos;  

  j) Uso adequado dos recursos auxiliares;  

  k) Adequação à duração prevista. 

13.6. O candidato deverá apresentar 3 (três) cópias do Plano de Aula antes do início da prova prática. A não 

apresentação do referido Plano de Aula acarretará na eliminação automática do concurso público.  

13.7. Não será permitida a participação, na prova prática, de outros candidatos inscritos no mesmo Concurso.  

13.8. O candidato que não concluir a prova prática no tempo determinado no item 13.4 será automaticamente 

eliminado do concurso público.  

13.9 O candidato poderá utilizar na Prova quaisquer recursos didáticos por ele julgado necessários, desde que 

disponíveis no município e solicitados em tempo hábil. 

13.10. A Prova Prática terá caráter classificatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos.  

13.11. 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.  

13.12. 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 Empresa Método e Soluções Educacionais, o qual será 

realizado de forma aleatória. 

13.13. As Provas práticas para os cargos descritos acima serão aplicadas no dia 17 de maio a partir das 08:00h 

em local a ser Publicado na Segunda feira anterior a realização da prova. 

 

14.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE   

14.1. Será dada preferência para critério de desempate ao candidato de maior idade. 

 

15. DIVULGAÇÃO DO GABARITO  

15.1. O gabarito da prova, será divulgado no primeiro dia útil após a realização da referida prova, a partir das 

17h, mediante edital afixado na sede da Prefeitura Municipal, disponibilizado nos endereços eletrônicos 

www.metodoesolucoes.com.br, https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br e https://www.amm.org.br 

 

16. DOS RECURSOS  

16.1. Caberá recurso à Comissão Examinadora do Concurso Público contra:   

a) Omissões ou erros materiais, verificado nas etapas de publicação de edital de abertura;  

b) Divulgação das listas de solicitação de isenção da taxa de inscrição, deferida ou indeferida;  

c) Divulgação das listas de candidatos inscritos, deferidos e indeferidos;  

http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/
https://www.amm.org.br/
https://www.amm.org.br/
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d) Publicação dos gabaritos preliminares de provas;  

e) Publicação do resultado da prova de Títulos;  

f) Publicação do resultado da prova prática;  

g) Divulgação do resultado preliminar do Concurso Público.  

16.2 O   prazo para interpor recurso é de 2 dias úteis, a contar do dia subsequente publicação da respectiva 

etapa.  

16.3 O pedido de recurso, deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br, campo específico RECURSO, em login do candidato, com as seguintes 

especificações:  

a) A questão controversa de objeto, de forma individualizada;  

b) A fundamentação e embasamento, com as devidas razões do recurso.  

16.4. 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.  

16.5. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado 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.  

16.6. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento do mérito. 

A banca examinadora constitui última instância na esfera administrativa para análise dos recursos, não cabendo 

recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  

16.7. Os resultados dos recursos interpostos serão publicados nos endereços eletrônicos 

www.metodoesolucoes.com.br, https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br e https://www.amm.org.br 

 

17. RESULTADO FINAL  

17.1. O resultado final do Concurso Público, está previsto para ser divulgado até o dia 19 de junho de 2020, a 

partir das 17h, mediante edital, publicado nos endereços eletrônicos www.metodoesolucoes.com.br, 

https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br e https://www.amm.org.br. 

 

18. DA NOMEAÇÃO EPOSSE  

18.1. O processo de nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público será realizado, 

observando-se os dispositivos da legislação vigente, devendo ser apresentado pelo candidato no momento da 

posse, os seguintes documentos:  

a) Foto 3x4 colorida atual;  

b) Cópia: RG E CPF (autenticado);  

c) Cópia: Título de Eleitor (autenticado);  

d) Cópia: Comprovante das 2 ultimas votações (autenticado) ou documento emitido pela Justiça Eleitoral 

que comprove sua regularidade;  

e) Cópia: Cartão PIS/PASEP; 

f) Cópia: da Carteira de Trabalho;  

g) Cópia: Comprovante de residência (autenticado);  

h) Cópia: Comprovante de escolaridade (autenticado) comprovando a exigência disposta no Anexo I deste 

Edital;  

i) Cópia: Certidão de nascimento ou casamento;  

j) Cópia: Documentos do cônjuge; (RG e CPF) 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/
https://www.amm.org.br/
https://www.amm.org.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/
https://www.amm.org.br/
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k) Cópia: Certidão de nascimento de filhos  

l) Cópia: Cartão de vacina para filhos menores de 5 anos;  

m) Cópia: Declaração da escola, que estão em sala de aula, para filhos ente 5 anos até 14 anos;  

n) Declaração de não acumulo de Cargo (autenticado);  

o) Declaração de Bens e Comprovante;  

p) Cópia: CNH;  

q) Cópia: Comprovante de quitação ou dispensa do serviço militar (quando do sexo masculino), 

(autenticado);  

r) Cópia: RG e CPF dos Pais; 

s) Cópia: da carteira profissional no caso de profissão regulamentada, (autenticado);  

t) Declaração de Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;  

u) Ter idade mínima de 18 anos ou superior conforme exigência especificas de determinados cargos; 

v) Certidão de Nada Consta ou Negativa de Debito a nível federal; 

w) Certidão de Antecedentes Criminais;  

18.2. Para efeito de posse, o candidato convocado FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM EXAME 

MÉDICO PERICIAL, que será realizado por médico ou junta médica, que comprovará sua aptidão 

física e, se necessário, mental.  

18.3 – Para que o candidato seja avaliado nos termos do item anterior (18.2), o mesmo deverá apresentar, 

com custos e despesas sob sua responsabilidade, ATESTADO DE APTIDÃO MENTAL (expedido por 

médico psiquiatra), ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA e resultado dos exigidos no Anexo II - EXAMES 

OBRIGATÓRIOS PARA POSSE, deste Edital.  

18.3.1. – Os dispêndios com a realização dos exames disposto no item 18.2. serão por conta do candidato 

aprovado e convocado para posse.  

18.3.2. Poderá não tomar posse o candidato portador de deficiência física aprovado e convocado, caso seja 

comprovado via perícia médica, a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício do cargo.  

18.3.3. O candidato aprovado e convocado para posse, quando na apresentação dos exames exigidos no item 

18.3., poderá não tomar posse quando constatado a presença de doenças, sinais ou sintomas que inabilitem o 

candidato para as exigências das atribuições do cargo e das tarefas próprias do exercício do cargo.  

18.3.4. Os exames constantes no item 18.3 deverão ser realizados com antecedência de, no máximo, 30 (trinta) 

dias da data prevista para a sua apresentação.  

18.3.5. A presença de doenças, sinais ou sintomas, deficiência física, ou outra patologia constatada na 

apresentação dos exames exigidos no item 18.3. e demais exigências deste edital, na ocasião de não 

impedimento da posse, ficarão condicionados a legislação do Regime Próprio de Previdência do Município, e 

outras que tratam das regras dos benefícios de licença médica e aposentadoria por invalidez.  

18.4. Será considerado desistente, sem efeitos a nomeação, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado 

que não se apresentar no prazo fixado pelo edital de convocação para tomar posse e, não comprovar os 

requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo. 

18.5. Não obstante todas as disposições deste edital sobre a posse do aprovado, a Prefeitura Municipal de 

Mirassol D´Oeste aplicará no que couber, as disposições das legislações Municipais e Federais vigentes 

condizentes a este certame que legislem relação a este ato. 

 

19. DO REGIME JURIDICO DE TRABALHO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO  

19.1 As contratações dos candidatos aprovados neste Concurso Público terão regime jurídico estatutário e 

ficarão vinculadas ao RPPS - Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mirassol D´Oeste -

MT. 
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20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

20.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis a falsidade da declaração;  

20.2 O órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 

outras publicações referentes ao Concurso Público.  

20.3 Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do Concurso Público, as folhas de respostas serão 

incineradas e mantidas em arquivos eletrônicos, com cópia de segurança pelo prazo de 05 anos;  

20.4 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, telefone de contato e e-

mail, junto ao órgão realizador, após o resultado final;  

20.5 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 

classificação, não gerando o fato de aprovação, direito a nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados 

serão chamados conforme as demandas e necessidades locais, a critério da Administração;  

20.6 Ficam impedidos de participar do certame os sócios da Método Soluções Educacionais LTDA, ou 

aqueles que possuam relação de parentesco disciplinadas nos artigos 1.591 a 1.595 do novo código civil. 

Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificando posteriormente a 

homologação do candidato, será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais 

cabíveis;  

20.7 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 

neste edital, serão resolvidos em comum pela comissão organizadora do Concurso Público e a empresa Método 

Soluções Educacionais LTDA;  

20.8 O Cronograma da execução do presente Concurso Público, encontra-se no anexo IV;  

20.9 O presente Concurso Público terá prazo de validade de 2 (anos) anos, podendo ser prorrogado apenas 

uma vez, por igual período, conforme artigo 37, III, da Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica Art. 60, 

III.  

20.10 O período de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da 

homologação do seu resultado, prorrogável, 1 (uma) vez, por igual período, a critério da autoridade competente.  

20.11 Durante a vigência do concurso, devido a hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou 

necessidade da Prefeitura Municipal, ficam considerados como CADASTRO RESERVA os candidatos 

relacionados no Resultado Final (pós-recurso) deste Concurso, que excederem a quantidade de vagas oferecidas 

para cada cargo neste edital, obedecida rigorosamente à ordem de classificação. O candidato poderá ser 

convocado para nomeação na medida em que surgirem novas vagas, por cargo, observando-se o exclusivo 

interesse da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste - MT.  

20.12 Entende-se como cadastro reserva a inscrição dos candidatos aprovados com direito garantido à 

nomeação quando houver o surgimento de novas vagas, desde que dentro das necessidades, regras e do prazo 

de validade do presente concurso. 

 

Registre-se, Publique-Se e Cumpra-Se.  

 

Mirassol D´Oeste - MT, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Euclides Da Silva Paixão 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Descrição de atribuições, requisitos de provimento e jornada de trabalho. 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio  

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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 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. 

 
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade 2º Grau Completo (Ensino Médio) 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Descrição Sintética: Executar a fiscalização de trânsito, autuar, educar 

e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 

circulação, estacionamento e paradas, no exercício do Poder de Agente 

de Trânsito nos termos da legislação federal e no âmbito municipal. 

 

Descrição 

Analítica 

Executar a fiscalização de trânsito autuando nos termos legais 

pertinentes especialmente em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro; orientar pedestres e condutores de veículos; notificar 

infratores; sugerir medidas de segurança relativas à circulação de 

veículos e pedestres, bem como, a sinalização de trânsito nas vias 

urbanas municipais; orientar ciclistas e condutores de animais; auxiliar 

no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do 

trânsito, com ênfase à segurança; fiscalizar o cumprimento com relação 

à sinalização do trânsito; lavrar as ocorrências; fiscalizar o 

cumprimento das normas gerais relacionadas a estacionamentos e 

paradas; participar de programas de orientação, educação e segurança 

de trânsito; dirigir veículos do município para o estrito cumprimento 

das atribuições do cargo desde que habilitado; executar serviços de 

apoio administrativo; conferir os sistemas de sinalização propondo as 

melhorias e adequações necessárias; fazer levantamento de dados 

estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes e suas causas; Executar 



 

 
18 

 

outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a 

necessidade do Município, ou determinação superior. 

 

CARGO:  ARQUITETO URBANISTA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 21 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas 

etapas, definindo materiais, acabamentos, técnica, metodologias, 

analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, 

desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos e 

ambientais. Prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem 

como estabelecer políticas de gestão da administração municipal. 

Descrição 

Analítica 

1 - elaborar estudos, pesquisas e análises técnicas necessárias à 

atualização e implementação do planejamento urbano do Município; 2 

- vistoriar, acompanhar, colaborar, supervisionar a programação e 

execução física e financeira das obras, dos programas e dos projetos 

do Poder Público Municipal, e das ações relativas ao planejamento e 

ao controle urbano e ambiental; 3 - colaborar na elaboração do 

orçamento anual e plurianual de investimentos da Administração 

Pública Municipal e acompanhar a sua evolução; 4 - contribuir, 

analisar e acompanhar a captação e negociação de recursos e 

assistência técnica e financeira necessária ao desenvolvimento dos 

projetos, junto a órgão e instituições nacionais e internacionais; 5 - 

contribuir na elaboração das normas de segurança do trabalho, 

ambientais e urbanísticas do Município, em especial as relativas ao 

parcelamento, uso e ocupação do solo, posturas municipais, 

licenciamento de atividades urbanas, edificações e equipamentos 

urbanos, proteção, controle e conservação do meio ambiente, 

preservação do patrimônio cultural e da melhoria da qualidade de vida, 

bem como na elaboração de pareceres técnicos, sobre projetos de lei 

que alterem as referidas normas; 6 - elaborar estudos, sistematizar e 

propor normas e documentos técnicos, informações e subsídios 

referentes à execução de obras e serviços públicos, posturas 

municipais, subsidiando o planejamento e controle urbano e ambiental. 

7 - coordenar, analisar, elaborar, especificar, acompanhar, desenvolver 

e propor a execução técnica de projetos e programas, cálculos e, 

especificações e orçamentos para implantação de obras, manutenção e 

serviços de infraestrutura urbana e ambiental e de equipamentos 

urbanos e comunitários; 8 - coordenar, analisar, elaborar projetos, 

especificações, orçamentos e cronogramas, para o licenciamento, e 

acompanhar a execução técnica dos projetos relativos a obras de 

manutenção e conservação dos próprios públicos municipais; 9 - 

gerenciar, elaborar e fornecer informações para edificações e 

parcelamento do solo, além das necessárias à regularização de imóveis, 

bem como atualizar e manter o acervo cadastral e cartográfico 

utilizados no fornecimento de informações para projetos e diretrizes; 

10 - analisar e efetuar vistorias técnicas para licenciamento e execução 

de projetos de meio ambiente, de edificações, de parcelamento do solo, 

geométrico, de drenagem e de proteção e controle urbano e ambiental; 

11 - efetuar vistorias para a emissão de laudos e pareceres técnicos na 

concessão de baixa de construção e habite-se, bem como na 

caracterização da qualidade ambiental; 12 - analisar e acompanhar os 

aspectos técnicos da execução dos licenciamentos ambientais e de 

atividades urbanas; 13 - prestar informações de natureza técnica ao 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 30 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Planejar programas de bem-estar e promover a sua execução; estudar, 

planejar, diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior na área exigida no Edital. 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, 

moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos, 

obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade. 

Descrição 

Analítica 

Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no 

Plano Plurianual, que será realizada mediante análise de 

compatibilidade; Verificar o atingimento das metas estabelecidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, que será realizada mediante 

análise de compatibilidade; Verificar os limites e condições para 

realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; 

Verificar periodicamente, a observância do limite da despesa total com 

pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo 

limite no final de cada quadrimestre; Verificar as providências tomadas 

para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliária 

aos respectivos limites, nos 03 (três) quadrimestres subsequentes ao da 

apuração; Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação 

de ativos; Verificar o cumprimento do limite de gastos totais do 

legislativo municipal, mediante análise dos valores da receita 

considerados para a fixação do total da despesa da Câmara, do 

público sobre o cumprimento das normas de obras e de elaboração de 

projetos arquitetônicos e de parcelamento do solo, de equipamentos 

urbanos e comunitários, de licenciamento de atividades urbanas, de 

meio ambiente e posturas municipais de maneira educativa; 14 - 

analisar e elaborar, nas áreas de urbanismo e meio ambiente e 

edificações, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou 

executivos, pareceres, avaliações e prestar assessorias ou consultorias 

técnicas para fins de procedimentos licitatórios; 15 - efetuar cálculos 

de taxas e multas relativas à aprovação e infração às normas da 

legislação urbanística e ambiental; 16 - coordenar, analisar, elaborar e 

acompanhar a execução de projetos de prevenção contra incêndios e 

de segurança do trabalho nos próprios municipais; 17 - emitir laudos e 

pareceres técnicos em processos, arbitramentos, avaliações, 

expedientes, audiências ou perícias referentes a legislação de 

parcelamentos, uso e ocupação do solo, meio ambiente, posturas 

municipais, edificações e equipamentos urbanos e comunitários e de 

licenciamento de atividades urbanas; 18 - ministrar e participar de 

cursos, palestras e treinamentos de natureza técnicas; 19 - participar, 

analisar e orientar programas de monitoramento da qualidade urbana e 

ambiental, monitorando-os e analisando os dados deles resultantes. 
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percentual aplicável e dos repasses no curso do exercício; Controlar a 

execução orçamentária à vista da programação financeira e do 

cronograma mensal de desembolso; Avaliar os procedimentos 

adotados para a realização da receita e da despesa pública; Verificar a 

correta aplicação das transferências voluntárias; Controlar a destinação 

de recursos para os setores público e privado; Avaliar o montante da 

dívida e as condições de endividamento do município; Verificar a 

escrituração das contas públicas; Acompanhar a gestão patrimonial; 

Apreciar o relatório de gestão fiscal, assinando-o; Avaliar os resultados 

obtidos pelos administradores na execução dos programas de governo 

e aplicação dos recursos orçamentários; Apontar as falhas dos 

expedientes encaminhados e indicar soluções; Verificar as 

implementações das soluções indicadas; Criar condições para atuação 

do controle externo; Orientar e expedir atos normativos para os órgãos 

setoriais; Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que 

decorram das suas atribuições. 

 
CARGO: ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio  

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia 

municipal. 

Descrição 

Analítica 

Atender ao público prestando informações a respeito de liberação e 

entrega de medicamentos; efetuar entrega de medicamentos sob 

supervisão de farmacêutico; abrir ficha de atendimento preencher os 

dados do usuário e lançando informações referente a entrega de 

medicamentos e outros materiais da farmácia em meio físico ou 

informatizado; efetuar a separação e entrega de medicamentos e 

matérias da farmácia aos usuários; emitir expedientes relativos ao 

encaminhamento de usuários do SUS; realizar conferência de 

estoques e anotações em fichas e sistemas de estoques e dispensação 

de medicamentos; efetuar outras atividades correlatas ao 

atendimento relativo à farmácia e de atendimento ao público em 

geral. 

 
CARGO: ATENDENTE EM SAÚDE 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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 
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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. 

 
CARGO: AUXILIAR DE INSPETORIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Auxiliar e orientar a execução de serviços de natureza agropecuária 

e inspeção de produtos de origem animal. 

Descrição 

Analítica 

Auxiliar o Inspetor Sanitário Animal na execução dos serviços de 

inspeção de produtos de origem animal, nos estabelecimentos 

públicos e privados, atividade de natureza especializada, abrangendo 

aspectos higiênicos, sanitários e tecnológicos, relativos à inspeção de 

abates, seus produtos e subprodutos, derivados e resíduos, destinados 

à comercialização; 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. 

 
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar trabalhos auxiliares de mecânico e atividades correlatas, 

incluindo os de caráter braçal necessários ao desempenho da função. 

Descrição 

Analítica 

Conduzir ao local de serviço todo o material necessário, auxiliando 

em todas as tarefas atinentes à função sob a orientação direta do 

mecânico, podendo ser as mais comuns por iniciativa própria. 

Engraxar, lubrificar e lavar instrumentos de trabalhos sempre que 

necessário. Limpar e realizar pequenos reparos em utensílios, 

máquinas e veículos, fazer serviços de limpeza na garagem e nos 

demais locais de trabalho. Trocar pneus e consertá-los. Controlar a 

entrada e saída de pessoas e veículos em dependências municipais, 

procedendo registros. 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; Efetuar a 

limpeza e conservação de logradouros públicos por meio de coleta de 

lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas, 

jardinagens e arborização, serviços de plantio e poda de plantas e 

árvores, lavagem de vidros de janelas e fachadas de edifícios, 

limpeza dos recintos e acessórios dos mesmos; Executar instalações, 

reparos e serviços de manutenção em dependências de edificações; 

Executar serviços de vigilância de logradouros públicos; Auxiliar nos 

serviços de mecânica, carpintaria, funilaria, pedreiro, eletricista, 

topografia e construções civil. Atuar nos diversos serviços de braçal 

como, abertura de valas, desobstrução de galerias e bueiros. Executar 

exumações e inumações em cemitérios públicos; Remover, 
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transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais; Atender 

transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações; 

Zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios 

e tomando providências para a realização dos serviços; Executar 

outras tarefas compatíveis com as especificadas, conforme a 

necessidade do Município, de acordo com determinação superior. 

 

CARGO: CONTADOR 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar a contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial do 

município; executar auditoria interna com avaliação dos 

instrumentos de planejamento; interpretar a legislação referente à 

contabilidade pública. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: ELETRICISTA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo  

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar atividades e serviços nos próprios da Prefeitura e, 

subsidiariamente, na manutenção e instalação de redes de 

iluminação. 

Descrição 

Analítica 

Executar serviços elétricos nos próprios da municipalidade; - 

Executar, atividades e serviços na rede de iluminação pública; - 

Dirigir viaturas da iluminação; - Preencher  relatórios em por meio 

físico ou informatizado sobre os serviços realizados; - Promover a 

conservação de máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas no 

serviço; - Cumprir, no serviço, as medidas de segurança necessárias, 

acautelando-se através do uso de equipamentos (luvas, capacete, 

etc.) de proteção necessários; - Instalar fiação elétrica, quadros de 

distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores, de acordo 

com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções 

recebidas, utilizando ferramentas manuais e elementos de fixação; - 

Testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes para 

comprovar a exatidão do trabalho executado; - Testar circuitos da 

instalação elétrica, utilizando aparelhos de precisão, elétricos ou 

eletrônicos, para detectar as partes defeituosas; - Reparar ou 

substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, 

soldas e materiais isolantes para manter as instalações elétricas em 

condições de funcionamento; - Utilizar os equipamentos de proteção 

individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; - 

Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, 

encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, 

utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis 

para esse fim; - Outros serviços afins. 

 
CARGO: ENFERMEIRO 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho Diária Carga horária 8 horas 
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Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Assistir à 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. 

 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar, supervisionar, fiscalizar, pesquisar, elaborar serviços 

técnicos de engenharia. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: FISCAL AMBIENTAL 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 21 anos 

Escolaridade Ensino Médio 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Exercer a fiscalização ambiental com respeito à aplicação da 

legislação. 

Descrição 

Analítica 

Atuar na prevenção e preservação ambiental; inspecionar 

estabelecimentos e atividades que potencialmente possam interferir 

no meio ambiente; inspecionar estabelecimentos educacionais, 

notificando instalações e condições ambientais que interfiram no 

meio escolar; investigar questões de agressão ao meio ambiente; 

sugerir medidas para melhorar as condições ambientais; comunicar 

a quem de direito nos casos de infração que constatar; identificar 

problemas e apresentar soluções ás autoridades competentes; lavrar 

autos de infração por descumprimento da legislação ambiental; 

participar de atividades educacionais junto à comunidade, relativas 

ao meio ambiente quando indicado; participar na organização de 

comunidade e realizar tarefas de controle de meio ambiente; 

fiscalizar os defeitos de estabelecimentos ou outras atividades que 

possam causar impacto ambiental a médio ou longo prazo, não se 

restringindo aos efeitos imediatos; colaborar com entidades do meio 

ambiente; participar do controle da poluição, drenagens, higiene e 

conforto ambiental; executar atividades de fiscalização de fontes 

poluidoras da água, ar e do solo; participar de atividades de 

preservação e ampliação de espécies vegetais e de áreas verdes, bem 

como atividades referentes à conservação qualitativa e quantitativa 
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de espécies animais típicas da região; elaborar pareceres na 

respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas 

na respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos em 

matéria relacionada ao exercício de suas atribuições; proceder e 

acompanhar processos administrativos; efetuar verificações e 

autuações relativas ao cumprimento de convênios com outros 

órgãos; zelar pela aplicação da legislação ambiental; dirigir veículos 

da municipalidade para cumprimento de suas atribuições 

especificas,; mediante autorização da autoridade administrativa e 

outras atividades afins, sendo que o exercício do cargo exige 

atividade externa, em horário noturno e finais de semana, em 

estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de 

polícia administrativa. Uso de uniforme e EPI; executar outras 

tarefas afins. 

 
CARGO: FISCAL DE POSTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Verificar o cumprimento das leis e posturas municipais referentes à 

execução de obras particulares e ao exercício de atividades 

comerciais, no que se refere às instalações. Exercer a fiscalização em 

geral quanto à aplicação das leis tributárias do Município. 

Descrição 

Analítica 

Acompanhar o andamento das construções a fim de constatar a sua 

conformidade com as plantas (projetos) devidamente aprovadas. 

Contatar com os proprietários de obras iniciadas sem a aprovação 

e/ou em desconformidade com as plantas aprovadas. Verificar 

denúncias e proceder a notificação que se fizer necessária sobre 

construções clandestinas, aplicando as medidas cabíveis. Comunicar 

à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras 

fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem necessárias em cada 

caso. Prestar informações em requerimentos sobre construções de 

prédios novos. Proceder à realização de relatórios, mapas e boletins 

estatísticos no sentido de demonstrara evolução real das construções 

do Município. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos 

comerciais, atacadistas e varejistas, no que se refere às condições 

sanitárias do local. Tomar as medidas cabíveis, delimitadas em lei, 

quando da desobediência dos preceitos legais por parte dos 

estabelecimentos fiscalizados. Estudar e conhecer toda a legislação 

municipal, orientar os serviços de cadastro. Exercer a fiscalização 

direta em estabelecimentos comerciais, industriais, comércio 

ambulante ou outras atividades que se faça necessário. Emitir 

pareceres e informações sobre lançamentos e processos fiscais. 

Lavrar autos de infração, assinar intimações e embargos. Organizar 

o cadastro fiscal, orientar e executar o levantamento específico da 

área tributária. Vistoriar imóveis para avaliação, verificando o tipo 

da construção, piso, acabamento, pintura e demais itens que sejam 

necessários. Acompanhamento da feira com o recolhimento de taxas 

quando estabelecido. Organização do cadastro imobiliário, alvarás de 

licença, recolhimento de taxas diversas, etc. Além da atividade de 

fiscalização, compete também a parte administrativa, na elaboração 

de relatórios, programas, fichas de desempenho, serviços de 

datilografia, operação de computadores. Executar atividades afins ou 

de acordo com as necessidades do Município, desde que solicitadas 

por seu superior. 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior em qualquer área 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito 

tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover 

a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar 

decisões sobre processos administrativo-fiscais; atender e orientar 

contribuintes; planejar e coordenar a administração tributária 

municipal. 

Descrição 

Analítica 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientando o 

contribuinte quanto a aplicação da legislação; executar atividades 

externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da receita 

bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos, em como 

realizar quaisquer diligências no cumprimento de suas atribuições, 

inclusive em serviços de plantão; lavrar termo de início de ação 

fiscal, notificações, intimações, auto de infração, aplicação de 

multas; realizar auditorias e levantamentos de serviço fiscal básico, 

verificar e analisar livros contábeis e outros documentos auxiliares à 

fiscalização; emitir documentos necessários à ação fiscal, inclusive 

relatórios de controle e acompanhamento, inscrição, cancelamento e 

alteração de razão social; informar e dar parecer para decisão 

superior em processos e relatórios à ação fiscal, inclusive quando 

objeto de mandatos de segurança e ações jurídicas em geral; realizar 

diligências para fins de conferência de guias de ISSQN e outros. 

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. 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 30 horas (Lei 8.856/94) 

Atribuições do Cargo 

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. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 
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. 
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Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO:     INSPETOR SANITÁRIO ANIMAL 

Requisitos para Provimento: 

Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade 
Ensino Superior / Graduado em Medicina Veterinária/Registro no 

Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar atividades de inspeção, supervisão, coordenação, 

programação, pesquisa ou execução especializada, relativas à 

produção, abastecimento, comercialização e consumo dos produtos 

de origem animal. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: MECÂNICO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas e 

desgastadas de veículos, máquinas e motores, sistemas hidráulicos de 

ar comprimido e outros. Fazer vistoria mecânica em veículos 

automotores e equipamentos rodoviários. 

Descrição 

Analítica 

Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, 

equipamentos rodoviários, máquinas de pequeno e grande porte e 

motores movidos a gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de 

combustível. Efetuar a regulagem de motor, revisar, ajustar, 

desmontar e montar motores. Reparar, consertar e reformar sistemas 

de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, 

de refrigeração e outros. Reparar sistemas elétricos de qualquer 

veículo. Operar equipamentos de soldagem. Recondicionar, 

substituir e adaptar peças. Vistoriar veículos. Prestar socorro 

mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico. 

Lubrificar máquinas e motores. Tomar parte em testes com os 

veículos, equipamentos e máquinas consertados antes de liberá-los 

para suas atividades fins. Responsabilizar-se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo. Executar 

tarefas afins determinadas pelos superiores. 

 
CARGO: MÉDICO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior Completo / Registro Cons. de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior Completo/ Registro no Cons. de Classe 
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Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 4 horas 

Semanal Carga horária 20 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Realização e interpretação com emissão de laudos de ecografias. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior Completo / Registro no Cons. de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: MERENDEIRA 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 

 
CARGO: MONITOR DE CRECHE 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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; 

organizar e cuidar do local a fim de evitar  acidentes domésticos  
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comuns na infância;  proporcionar às crianças ambientes 

agradáveis de convivência;  ter todo o cuidado com a criança 

doente, auxiliando na identificação precoce de doenças 

infectocontagiosas, 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. 

 
CARGO: MOTORISTA 

Requisitos para Provimento: 

Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Pré-Requisito 

(s) 

Carteira Nacional de Habilitação, de conformidade com o veículo 

que for dirigir, a ser definido em edital de concurso. 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: NUTRICIONISTA 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Elaborar projetos específicos de nutrição e de assistência alimentar 

a grupos vulneráveis da população; sugerir a adoção de normas, 

padrões e métodos de educação e assistência alimentar; elaborar 

cardápios normais e dieterápicos dos serviços de cozinha, copa e 

refeitórios das escolas e pré-escolares municipais, creches e outros 

órgãos da Administração Pública Municipal.  

Descrição 

Analítica 

Obter diagnóstico nutricional da população pré-escolar e escolar 

mediante articulação com o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional-SISVAN; Realizar estudos de avaliação do consumo 

alimentar pré-escolar e escolar, levando informações sobre práticas 

alimentares destes grupos; Promover palestras e cursos com 
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merendeiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino; Definir o 

cardápio da alimentação escolar, com base nos indicadores 

nutricionais do SISVAN; Acompanhar periodicamente a evolução 

do estado nutricional da população escolar;  Elaborar, coordenar, 

supervisionar e implementar programas de educação alimentar e 

nutricional, visando a prevenção da desnutrição, da obesidade e 

demais problemas nutricionais no município; Promover a gestão 

distrital e local das ações de saúde ligadas à área de alimentação e 

nutrição; Produzir e atuar na gestão da informação a grupos 

populacionais como: gestantes, adolescentes, adultos, idosos e 

comunidade escolar, propondo medidas para o enfrentamento dos 

problemas de nutrição; Prescrever dietas à comunidade escolar e 

carente cadastradas no município, fazendo o acompanhamento; 

Produzir e analisar indicadores nutricionais, no foco da vigilância 

alimentar e nutricional local e/ou por grupos, promovendo ações 

de segurança alimentar; Integrar a equipe de Vigilância Sanitária, 

participando em inspeções sanitárias relativos à alimentos; 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. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 4 horas 

Semanal Carga horária 20 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Compreende os cargos que têm como atribuição prestar assistência 

odontológica em postos de saúde, escolas, creches e noutros locais 

públicos, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde 

pública 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Operar máquinas rodoviárias, tratores de pequeno porte, máquinas 

agrícolas e equipamentos móveis. 

Descrição 

Analítica 

Operar equipamentos motorizados especiais, tais como guinchos, 

guindastes, motoniveladora, trator de esteiras, carregadeiras, 

caminhões caçamba, retroescavadeira, 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. 
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CARGO: PEDREIRO 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Executar serviços de alvenaria em geral.  

 

Descrição 

Analítica 

Uso e cuidado com as ferramentas; Executar obras de alvenaria; 

Assentar tijolos, pedras, ladrilhos e cerâmicas; Executar serviços 

de reparos em paredes, tetos, aberturas, telhados e em rebocos; 

Realizar serviços de montagem de caixilhos de ferro, arame e solda 

para construir armação; Aplicar concretos; Auxiliar na prevenção 

de acidentes no trabalho; Executar tarefas afins e de interesse da 

municipalidade. 

 
CARGO: PSICÓLOGO 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Desenvolver atividades relacionadas com o comportamento 

humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à orientação 

psicopedagógica e ao ajustamento individual. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da Categoria. 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio Completo / Curso Técnico 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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 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 superiores. 
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CARGO: TELEFONISTA 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Médio 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

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. 

 
CARGO: PROFESSOR 

Requisitos para Provimento: 
Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior Completo 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 6 horas 

Semanal Carga horária 30 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Desenvolver as atividades de docência e de suporte pedagógico 

direto à docência, aí incluídas as de administração escolar, 

planejamento, supervisão e orientação educacional. 

Descrição 

Analítica 

I - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos 

âmbitos do Sistema Público de Educação Básica; II - elaborar 

planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de 

sua atuação; III - participar da elaboração do Plano Político- 

Pedagógico; IV - desenvolver a regência efetiva; V - controlar e 

avaliar o rendimento escolar; VI - executar tarefa de recuperação 

de alunos; VII - participar de reunião de trabalho; VIII - 

desenvolver pesquisa educacional; e IX - participar de ações 

administrativas e das interações educativas com a comunidade. 
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ANEXO II 

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA POSSE 

 

Cargo Categoria Exames Necessários 

 

TODOS  

 

 

Para todos os 

cargos  

1. Hemograma completo.  

2. Glicemia em jejum.  

3. Reação sorológica para Lues (V.D.R.L).  

4. Gama GT (Gama Glutamil Transferase).  

5. Perfil Lipídico (Colesterol L.D.L, Colesterol H.D.L e 

Colesterol Total, Triglicérides).  

6. Eletrocardiograma (E.C.G) com avaliação do médico 

cardiologista.  

7. Raio RX do tórax P.A e perfil e os laudos correspondentes 

OBS: dispensável para gestantes mediante apresentação do laudo de 

ultrassonografia (ecografia) recente a data da avaliação médica 

pericial.  

8. Audiometria Tonal com avaliação do fonoaudiólogo OBS: se 

houver perda, ou redução, auditiva apresentar avaliação do médico 

otorrinolaringologista. 

9. Atestado de acuidade visual, fundo de olho e tonometria, em 

ambos os olhos, emitido por médico oftalmologista.  

10. Exame de urina tipo I (E.A.S).  

11. Atestado de saúde mental emitido por médico psiquiatra com 

indicação no Conselho Federal de Medicina.  

12. Teste Palográfico (Avaliação Psicológica).  

13. Eletroencefalograma (E.E.G) com mapa e avaliação de 

médico neurologista para homens e mulheres com idade igual ou 

acima de 40 anos.  

14. Colpo citologiaOncótica - Papanicolau para mulheres com 

idade igual ou acima de 40 anos.  

15. Antígeno Prostático Especifico - P.S.A para homens com 

idade igual ou acima de 40 anos.  
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Nível Fundamental Completo 
 Língua Portuguesa-Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Denotação e conotação; 

Tipos de textos; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da 

oração; modo e tempo verbal; Nomes: próprios e comuns; Morfologia: Processo de formação de palavras; 

Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica; Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem 

alfabética; Nomes: próprios e comuns; plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Entendimento de textos; 

Interpretação de figuras; Interpretação de texto. 

 

 Matemática - Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 

expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; Resolução de problemas; Porcentagem; Juros simples; Regras 

de três simples; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume;  

 

 Conhecimentos Gerais - Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, 

do Estado e do Município de Mirassol D´Oeste; Atualidades: cultura, política educação, esporte, saúde, 

geografia, história, economia, sociedade e atualidades nacional e internacional.  

 

Nível Médio e Técnico 

 Língua Portuguesa – Interpretação de texto; Fonética; Sílaba- Tonicidade; Ortografia; Acentuação 

gráfica; Notações Léxicas, Morfologia: estrutura das palavras, formação das palavras; sufixos, prefixos, 

classificação e flexão das palavras, substantivos, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, conjunção, interjeição, conectivos; Semântica: significação das palavras; Sintaxe: análise sintática, 

termos essências da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, período composto, 

orações coordenadas e independentes, orações principais e subordinadas, orações subordinadas substantivas, 

orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais, orações reduzidas; Sinais de pontuação; 

Estilística: figuras de linguagem, língua e arte literária.  

 

 Matemática e Lógica – Equação de Primeiro e Segundo graus; Fração; Análise Combinatória; Juros 

(simples e Compostos); Noção de Função; Probabilidade; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; 

Proporção; Razão; Regra de Três (simples e composta); Sistema Métrico Decimal; Sistema de medidas: 

comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume;  

 

 Conhecimentos Gerais – Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, 

do Estado e do Município de Mirassol D´Oeste; Atualidades; Cultura, política educação, esporte, saúde, 

geografia, história, economia, sociedade e atualidades nacional e internacional; Lei Orgânica Municipal, 

Regimento Interno de Mirassol D´Oeste; Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste. 

 

Nível Superior 
 Língua Portuguesa - Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 

emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 

Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de 

coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
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padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 

gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 

substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.  

 

 Matemática – Sistemas de Numeração; Problemas com frações; Introdução à Álgebra; Expressões 

Algébricas; Polinômios e Produtos Notáveis; Porcentagem; Razão e proporção; Divisão proporcional; Regra 

de três simples e composta; Equações e problemas do primeiro grau; Equações e problemas do segundo grau; 

Funções; Funções afim; Sistemas de equações; Probabilidade; Lógica de Argumentação; Problemas de 

Associação Lógica (Verdades e mentiras).  

 

 Conhecimentos Gerais - Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, 

do Estado e do Município de Mirassol D´Oeste; Atualidades: cultura, política educação, esporte, saúde, 

geografia, história, economia, sociedade e atualidades nacional e internacional.  

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 Auxiliar Administrativo: 

Estado: poderes e funções, função administrativa e federação. Administração Pública: órgãos públicos e 

agentes públicos. Princípio da Administração Pública: princípios expressos e reconhecidos, modelos teóricos 

de administração pública. Controle da Administração Pública: Ministério Público, Tribunal de Contas da 

União e Controladoria Geral da União. Classificação e Conceitos dos Controles Quanto: a origem, ao 

momento, ao aspecto, à amplitude e aos órgãos. Poderes e Deveres do Administrador Público. Ato 

Administrativo: conceito, elementos, objeto, forma, motivo, finalidade, características, classificação, 

espécies, extinção, anulação e revogação. Contratos Administrativos: conceito, características, espécies, 

duração, prorrogação, renovação, cláusulas e convênios administrativos. Políticas Públicas: conceitos, 

características e classificação. Licitação: conceito, objetivo, princípios, dispensa de licitação, inexigibilidade, 

modalidades de licitação e pregão. Serviço Público: conceito, classificação, titularidade e princípios. 

Administração Direta e Indireta: conceito, natureza da função, abrangência e composição. Comunicação e 

Redação Oficial no Serviço Público. 

 

 Auxiliar de Manutenção: 

Normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; 2. Matemática básica: Cálculo de 

área, volume, perímetro, sistema decimal, fração, escalas; 3. Gestão de resíduos da construção civil em 

conformidade com a resolução 307 do CONAMA; 4. Manutenção preventiva; 5. Simbologia de projetos 

elétricos; 6. Passagem de fios (condutores) e cabos; 7. Montagem de caixas de tomadas e disjuntores; 8. Troca 

de lâmpadas; 9. Fixação de eletrodutos; 10. Montagem de calhas e eletro calhas; 11. Isolamento de 

condutores; 12. Manutenção corretiva e preventiva em elétrica; 13. Manutenção preventiva e corretiva em 

hidráulica; 14. Simbologia de projetos hidráulicos; 15. Montagem, instalação e reparação de encanamentos 

de água e esgoto;16Instalação de bomba elétrica, boias elétricas e regulagem de pressão e vazão das 

tubulações. 

 

 Auxiliar de Inspetoria de Produto de Origem Animal: 

Lei Federal nº 6437 de 20/08/1977, que configura infrações à Legislação Sanitária Federal e estabelece as s

anções respectivas.  Lei Federal nº 5991/73.  Biossegurança: Lei Federal nº 11.105, 24 de março de 2005. C

onhecimento sobre Esterilização e desinfecção por agentes físicos e químicos; Vigilância sanitária, 

Vigilância epidemiologia; 

Vigilância ambiental.  Doenças relacionadas ao consumo de alimentos e Zoonoses.  Doenças relacionadas a

o consumo de alimentos:  leite e derivados, carnes em geral; 
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Legislação sobre segurança alimentar:  Portarias do Ministério da Agricultura nº 46/1996 e nº 368/1993; 

Portaria do Ministério da Saúde nº 326/1993; Resoluções ANVISA nº 275/2002, nº 267/2003 e nº 216/2004.  

 

 Atendente de Farmácia: 

Noções de farmacologia, Introdução aos fundamentos de farmacologia. Classe de Medicamentos. 

Farmacotécnica. Farmacovigilância. Toxicidade e reações adversas a medicamentos. – RAM. Principais vias 

de administração de fármacos. Dispensação de medicamentos. Formas e cálculos farmacêuticos. Aplicação 

de injetáveis. Preparo de drogas de acordo com fórmulas preestabelecidas ou necessidades urgentes. 

Fracionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos. Biossegurança. Noções gerais de 

Legislação pertinente a área. Legislações relacionadas a farmácias e drogarias. Leis e Resoluções que o 

exercício da profissão. Ética profissional. 

 

 Atendente em Saúde: 

Ética profissional. Relações públicas e interpessoais. Segurança no trabalho e de preservação ambiental.  Té

cnicas de atendimento ao público.  Qualidade no atendimento.  Direitos Humanos.  Comunicação telefônica

.  Ética e sigilo profissional.  Higiene pessoal e ambiental.  Sistema Único de Saúde ‐ SUS: conceitos, funda

mentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS

. 

 

 Assistente de Informática: 

Noções básicas de informática: conceitos e evolução da computação. Tipos de Microcomputador. 

Componentes dos sistemas de computação. HARDWARE: conceitos. Processadores, discos rígidos, 

memórias, placa-mãe, barramentos, padrões, interfaces, chipset, impressoras, periféricos e dispositivos de 

conectividade. SOFTWARE: conceitos, utilização, configurações, software livre, software proprietário, 

software básico, software utilitário, software aplicativo e interfaces. Tecnologias de computação móvel e 

aplicativos móveis. SISTEMAS OPERACIONAIS: Conceitos. Sistemas operacionais multimídia. Principais 

sistemas operacionais em uso: Linux, Unix e Windows: Conceitos, comandos e operações. Hardware e 

software. Linguagens de Programação: Conceitos e características para utilização. Rede de computadores: 

Conceitos. Rede sem fio. Intranet e Internet: Conceitos, funções, aplicações e dispositivos móveis. 

Navegadores da Internet. Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação em nuvem, 

correio eletrônico e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais. Gerenciamento de Arquivos: 

Conceitos. Organização de Arquivos, Métodos de Acesso, Gerência de Arquivos, Proteção de Acesso, 

Características dos principais sistemas de arquivos. Sistema Operacional Windows 7/8/10(Português), Linux 

Ubuntu e LibreOffice 6.1.13 (Português). Conceitos, interface, comandos, funções, recursos e usabilidade. 

Editor de texto MS Word 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade: 

interface, criação, edição, configuração, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas, inserção 

e formatação de gráficos e figuras. Planilha eletrônica MS Excel 2007/2010/2013/2016 (Português): 

conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a 

células, cópia lógica, uso de fórmulas e funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e 

impressão. Software de Apresentação MS Powerpoint 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, 

comandos, recursos e usabilidade. Redes de computadores e Internet: Conceitos, estrutura e arquitetura, 

formas e meios de transmissão e comunicação, tipos de redes, topologias, arquitetura, métodos de acesso, 

equipamentos de conectividade, endereçamento IP, tecnologias, redes sem fio, protocolos, domínios, 

modelos, ferramentas, aplicativos e serviços, montagem e manutenção de redes. Tecnologia da Informação: 

Conceitos, Sistemas de Informação, Internet e Internet 2, Intranet, Extranet, Web Services, WAP, VoIP, 

Redes Sociais, Serviços de Informação Multimídia, Serviços de Comunicação, Sites de Busca, Serviços de 

Transferência de Informações, Infraestrutura da Internet, Conceitos de Banco de Dados, SGBD, 
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Infraestrutura de TI e Sistemas de Suporte, Business Intelligence, Web 2.0 e Redes Sociais, Gerenciamento 

e Mobilidade de Redes, Computação Verde, Revolução de Baixo Carbono, Redução do Consumo de Energia, 

Virtualização de Data Centers, Regulamentações Verdes Globais, Teletrabalho, Sobrecarga de Informação, 

Qualidade da Informação, Impactos da TI, Ecologia Global, Ética e Responsabilidade Social. Segurança da 

Informação: Conceitos, princípios, políticas de segurança, problemas, vulnerabilidades, mecanismos de 

ataques e defesa, criptografia, assinatura eletrônica e Infraestrutura de Chave Pública. Firewall, Backup e 

antivírus. Sistemas de Informação: Conceitos, Evolução e Tipos de Sistemas de Informação. 

 

 Eletricista: ABNT NBR: 5410/5419/5444;NR: 5 / 8 / 10ABNT NBR IEC: 60309NR; Acionamentos 

elétricos; Grandezas Elétricas (Corrente, Tensão, -Resistência, Potência e Energia); Medição de Grandezas 

Elétricas; Lei de ohm e Resistividade; Circuitos elétricos; Associação de Resistores; Magnetismo e 

Eletromagnetismo; Corrente Alternada (características e tipos de carga); Potência em Corrente Alternada e 

Fator de Potência; Circuitos Trifásicos; Inversor de frequência: Tecnologia e princípio de funcionamento, 

aplicações, parametrização do Inversor de frequência. Instalações de sistemas prediais: Dispositivos de 

Proteção (Disjuntor, Fusíveis, Dispositivo Diferencial Residual - DR e Dispositivo de Proteção Contra Surtos 

- DPS); Eletrodutos (tipos, acessórios e dimensionamento); Condutores Elétricos (tipos, conexões e 

dimensionamento); Tomadas (tipos, simbologia, aplicação e instalação); Quadro de Distribuição 

Monofásico; Aterramento (conceito, aplicação e tipos); Lâmpadas (tipos, acessórios, aplicação e instalação); 

Interruptores (uma seção, duas seções, três seções, paralelo e intermediário); Variador de Luminosidade 

(tipos e instalação); Relé Fotoelétrico (tipos e instalação); Sensor de Presença (tipos e instalação); Relé de 

Impulso (tipos e instalação); Campainha, Cigarra e Sirene (tipos e instalação); Porteiro Eletrônico (tipos e 

instalação); Programador Horário (tipos e instalação); Padrão de Entrada da Concessionária Local de Energia 

Elétrica; Motobomba Monofásica Comandada por Automático de Nível (chave boia). 

 

 Fiscal Ambiental:  

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo; ética e 

responsabilidade social, relações humanas no trabalho; postura profissional e apresentação pessoal; 

comportamento organizacional: as pessoas, os grupos e a dinâmica organizacional; liderança e poder; conflito 

e negociação; atendimento ao público e telefônico; comunicação externa e interna; comunicações oficiais: 

aspectos gerais da redação oficial, correspondências, documentos oficiais, sistemas de arquivamento: gestão, 

classificação e avaliação de documentos; organização, planejamento e sistemas de métodos de arquivamento; 

sistemas administrativos; controle: conceitos, processos, tipos, controles táticos, estratégicos, operacionais; 

distribuição do trabalho. Processos Administrativos: Planejamento, Tipos, Procedimentos, Orçamentos. 

Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Administração direta e indireta. 

Princípios fundamentais da Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e procedimento 

administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Instrumentos 

de controle na Administração Pública. 

 

 Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária:  

Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de áreas e tabelas; leitura de projetos e croquis; noções de área de 

construção civil; conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo. Elementos de Direito 

Urbanístico. Função social da propriedade. Instrumentos de política e gestão urbana. Regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões. Desapropriação e servidão. Conceito de solo criado. Operações 

urbanas. Infraestrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e construção civil. Bens 

Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. Constituição Federal e Lei Orgânica do Município: 

artigos pertinentes aos itens anteriores. Conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo. 

Loteamento, Desmembramento, Fracionamento de Lotes - Lei Federal nº 6.766/79. Estatuto das Cidades. 
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Conhecimento amplo de projetos: Estrutural, Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, de Telefonia, de 

distribuição (interna e externa de gás), de Segurança contra incêndios e outros que sejam necessários na 

execução de obras públicas ou privadas. Conhecimento de materiais diversos utilizados em serviços de 

construções, ampliações e reformas em imóveis. Conhecimentos gerais sobre: Fiscalização de obras para a 

liberação de alvarás, licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e 

edificações em toda área do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de medidas, 

cálculos de área, autuações, notificações, embargos e aplicando multas; Noções de controle de estoque de 

materiais nas obras públicas e particulares; Organização das regras de conduta no ambiente de trabalho; 

Implantação de regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo, e de cooperação com os colegas de trabalho; Acesso a Prédios e Serviços Públicos e Particulares 

para deficientes, Idosos, Gestantes e Pessoas acompanhadas de crianças de colo; Vistorias de obras com a 

finalidade de Notificar, Autuar, e Embargar as mesmas, desde que estes atos estejam amparados na legislação 

em vigor; Zelo pelo patrimônio público. 

 

 Inspetor Sanitário Animal: 

Regulamentação Básica da inspeção e Sistemas de Qualidade de alimentos. Noções de abrangência, 

classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos. Noções de microbiologia, ciência e tecnologia 

de alimentos. Boas Práticas de Fabricação (BPF). Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Noções de biologia, anatomia, fisiologia e 

patologia dos animais de abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, Pescado, etc.). Noções sobre 

sistema de criação de animais de abate. Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologia dos animais de 

produção (bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, pescado e abelhas). Noções sobre sistema de criação de 

animais de produção. Noções de instalações e equipamentos de estabelecimentos processadores de produtos 

de origem animal. Noções de doenças transmissíveis por alimentos e principais zoonoses. Lei Federal nº 

8.027, de 12 de abril de 1990. 

 

 Médico Clínico Geral e PSF: Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com 

doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças 

do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico 

diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças da valvar e da aorta. Doenças pulmonares: 

avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa.  Doenças 

pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e 

doenças pulmonares ambientais e ocupacionais.  Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com 

doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda 

e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastrointestinais:  avaliação e tratamento das principais 

manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno. Doença 

inflamatória intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema 

biliar:  avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e 

suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e 

vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento 

das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e 

bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireoide. Diabetes 

mellitus. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação 

e tratamento do paciente com doença reumática.  Artrite reumatoide.  Lúpus eritematoso sistêmica; 

espondiloartropatias.      Síndrome      do      anticorpo-fosfolípide.      Esclerose      sistêmica. Osteoartrites.  

Gota e desordens do tecido mole não articular.  Doenças ósseas e   do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças 

da paratireoide e distúrbios do cálcio.  Doenças infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do 



 

 
39 

 

paciente neurológico. Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças 

cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico 

diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e emergências: reanimação 

cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do 

acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências 

diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das 

síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória 

aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais 

problemas médicos relacionados aos idosos.  Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção 

do câncer. Exame periódico de saúde.  Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 

Preenchimento de receitas médicas. Código de ética.  

 

 Médico Ginecologista:  

Ginecologia: Amenorréias. Distopias genitais. Anatomia Pélvica Feminina. Eixo Hipotálamo-hipófise-ovário 

Anovulação. Anticoncepção. Puberdade normal e anormal. Bioética em ginecologia. Carcinoma do colo do 

útero. Ciclo menstrual normal e anormal. Climatério. Propedêutica em ginecologia. Diferenciação sexual. 

Anatomia, Desenvolvimento e Fisiologia da Mama. Doença inflamatória pélvica. Doenças malignas e 

prémalignas da vulva. Doenças sexualmente transmissíveis. Dor pélvica crônica. Endometriose. Estados 

intersexuais. Exames laboratoriais em ginecologia e mastologia. Ginecologia infanto-puberal. 

Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Hormonioterapia em ginecologia e mastologia. Incontinência 

urinária. Infertilidade. Lesões intraepiteliais do colo do útero. Neoplasias benignas e malignas da trompa, do 

ovário, do útero. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica e mamária. Radioterapia e quimioterapia em 

ginecologia e mastologia. Sangramento uterino anormal. Sexualidade feminina. Síndrome pré-menstrual. 

Ultrassonografia em ginecologia e mastologia. Mamografia. Urgências em ginecologia. Endoscopia em 

ginecologia. Violência sexual contra a mulher. Vulvovaginites. Lesões benignas e malignas do endométrio. 

Afecções Benignas e Malignas Mama. Anatomia, embriologia e Fisiologia do Aparelho Genital Feminino.Ética 

Profissional. 

 

 Médico Neurologista:  

Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do 

Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 

demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; 

distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro - vascular. Doenças neuromusculares - nervos, 

músculos e junção mio - neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças 

infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias 

e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das 

doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da 

propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma, 

eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. Políticas de saúde no 

Brasil, Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalização. Conferência Nacional de Saúde: Seção II da Saúde, 

Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social. Indicadores de saúde gerais e específicos. 

Situação da saúde no Brasil: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção 

do Sistema Único de Saúde: conceitos princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

Fundamentação legal e as normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. Conselhos de 

Saúde. Código de Ética. Constituição Federal e Legislação do SUS. Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais. Questões relativas às atividades inerentes a função. 
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 Médico Pediatra:  

Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e 

anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de 

vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios 

hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e 

crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. 

Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido 

conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias 

cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus 

e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. 

Malformações congênitas comuns. Convulsão. 

 

 Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem:  

Bases físicas dos métodos de diagnóstico por imagem - Fundamentos físicos das radiações e efeitos biológicos. 

Raios X: características e produção. A formação da imagem radiográfica. Controle e qualidade. Filmes 

radiográficos, sistemas intensificadores e antidifusores. Fundamento da fluoroscopia, fluorografia e planigrafia. 

Proteção radiológica. Fundamentos da mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e 

ressonância magnética: princípios, técnica, aplicação clínica. Meios de contrastes empregados no diagnóstico 

por imagens: características, indicações, limitações de emprego e contraindicações. Sistemas de 

processamentos de filmes planos e especiais. Controle de qualidade em radiologia geral: mamografia, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Aparelho respiratório e cardiovascular 

- Métodos de imagenologia do tórax. Imagenologia do tórax normal. Elementos fundamentais na análise 

imagenológica do tórax. Imagenologia: das alterações intersticiais, alveolares e mistas, das doenças 

pleuroparietais e diafragmas, do mediastino normal e patológico, das doenças infecciosas pleuropulmonares 

especificas e inespecíficas, das repercussões pleuropulmonares de doenças sistêmicas, das doenças vasculares 

pulmonares e hipertensão pulmonar, das atelectasias pulmonares, do tórax nas emergências, do tórax em 

pediatria, do tórax no paciente crítico, na D.P.O.C, do aparelho cardiovascular. Rotinas: nos aumentos 

cavitários cardíacos, nas lesões valvulares, nas cardiopatias congênitas da aorta, do sistema vascular periférico, 

do sistema vascular periférico no trauma e dos vasos do pescoço e estruturas adjacentes. Tumores benignos e 

malignos dos pulmões. Aparelho digestivo - Imagenologia do abdômen: métodos de exploração; do abdômen 

normal e agudo: elementos fundamentais na análise da imagenologia abdominal. Anomalias congênitas, 

estenoses, ulcerações, divertículos, fístulas, tumores benignos e malignos, compressões extrínsecas, alterações 

sistêmicas e vasculares. Traumatismos e alterações endócrinas de: esôfago, estômago e duodeno, intestino 

delgado e grosso, fígado, pâncreas, baço, vesícula e vias biliares. Retroperitônio. Aparelho urinário - 

Imagenologia do aparelho urinário: métodos. Elementos fundamentais na análise da imagenologia do aparelho 

urinário. Imagenologia: das massas expansivas renais, da bexiga, ureteres e junções, da próstata e vesículas 

seminais, do aparelho urinário em pediatria, das lesões vasculares renais e das urgências em aparelho urinário 

incluindo trauma; da exclusão renal; cálculos, calcificações renais e nefrocalcinoses; das infecções renais 

específicas e inespecíficas. Suprarrenal: doenças granulomatosas, endócrinas e tumorais. Ossos e articulações 

- Imagenologia das lesões osteomusculoarticulares. Elementos fundamentais na análise da 

imagenologiaosteomusculoarticular. Imagenologia: das doenças inflamatórias e infecciosas 

osteomusculoarticulares, das lesões tumorais e pseudotumorais; das repercussões osteomusculoarticulares, das 

doenças sistêmicas (incluindo metástases), da coluna vertebral, das alterações endócrinas, metabólicas, 

isquêmicas e degenerativas, da tuberculose óssea e vertebral, da doença de Paget, das lesões dos músculos, 

tendões e ligamentos. Ginecologia e obstetrícia - Imagenologia em G/O: métodos. Anomalias uterinas. 

Infertilidade feminina. Doença trofoblática. Endometrioses do útero e anexos (normal e patológica, da 

gravidez): diagnóstico, evolução e complicações. Avaliação ultrassonográfica do primeiro trimestre. Avaliação 
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ultrassonográfica do segundo trimestre. Avaliação ultrassonográfica do terceiro trimestre. Avaliação 

ultrassonográfica do líquido amniótico. Avaliação ultrassonográfica da placenta. Anomalias fetais. Gestação 

múltipla. Hidropsia fetal. Mama - Mama normal e alterações fisiológicas. Lesões benignas e malignas. Lesões 

inflamatórias. Mama masculina. Mama operada e irradiada. Mamografia x ultrassonografia. Ressonância 

magnética. Biópsias. Bi-rads. Neuroradiologia - Imagenologia do S.N.C: métodos. Elementos fundamentais na 

análise da imagenologia do S.N.C. Imagenologia: no T.C.E, no A.V.C, nas doenças vasculares do SNC, nas 

doenças infecciosas e desmielinizantes, das massas expansivas do S.N.C, do S.N.C em pediatria, do S.N.C em 

pacientes críticos e do S.N.C nas alterações sistêmicas. Desenvolvimento do cérebro e malformações 

congênitas: doenças degenerativas e metabólicas. Aparelho genital masculino - Lesões inflamatórias e tumorais 

da próstata. Lesões inflamatórias e tumorais do testículo e epidídimo. Torção do testículo: traumatismos. 

Varicocele. Infertilidade. Cabeça e pescoço - Seios paranasais, nariz, fossa pterigopalatina, glândulas salivares. 

Espaço parafaringeo, ATM, orelhas, boca, faringe, laringe, base do crânio. Órbitas – olhos, rochedo e 

mastoides, tireoide e paratireoide 

 

 Médico Psiquiatra:  

Diagnóstico em Psiquiatria. Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos. Transtornos mentais e do 

comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 

delirantes. Transtornos do humor (afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. 

Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de 

personalidade e de comportamento em adultos. Transtornos emocionais e de comportamento com início 

usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Psicogeriatria. Psicofarmacologia e psicofarmacoterapia. 

Tratamentos biológicos em psiquiatria. Psicoterapias. Reabilitação psicossocial. Emergências psiquiátricas. 

Psiquiatria de ligação e interconsulta. Ética Profissional. 

 

 Merendeira:  

Conteúdos relacionados com as atribuições dos cargos. Conhecimentos gerais sobre as funções, materiais e 

ferramentas. Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho. Equipamentos que 

auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Relações Humanas e interpessoais. Acidentes de Trabalho. EPI. 

Legislação em geral aplicável ao cargo.  

 

 Monitor de Creche: 

A teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento das crianças. Pensamento e linguagem. O instrumento e o 

símbolo no desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da percepção e da atenção. O domínio sobre a 

memória e o pensamento. Internalização das funções psicológicas superiores. Interação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. O desenvolvimento da criança: processo conjunto e recíproco. Educar e cuidar: dimensões 

indissociáveis de toda ação educacional. A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. 

Construção de parcerias com as famílias. Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do 

ambiente. Experiências de brincar e imaginar. Experiências de exploração da linguagem corporal. Experiências 

de exploração da linguagem verbal. Experiências de exploração da natureza e da cultura. Deficiência mental, 

aprendizagem e desenvolvimento. Legislação em geral aplicável ao cargo. Ética profissional.  

 

 Motorista Categoria D: 

Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Meio Ambiente e Cidadania; Legislação de Trânsito; Relacionamento 

Interpessoal. 

 

 Operador de Máquinas: 
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Manutenção básica da máquina; funcionamento elétrico; sistema hidráulico; Legislação de Transito; Direção 

Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica e Proteção ao Meio Ambiente, Cidadania, 

Segurança e prevenção de acidentes, parada e estacionamento de veículos, ação em caso de acidentes. 

 

 Professor de Matemática: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular; Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´oeste-MT e PCCS. 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 inadequação 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. 

 

 Professor de Letras/Português/ Inglês: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular; Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS.  
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PORTUGUES: Construção de competências e habilidades no ensino da língua portuguesa e da literatura. 

Análise textual: interpretação e compreensão, tema, ideia global ou tópico de parágrafos, argumento e objetivo 

defendido pelo autor, elementos característicos de cada gênero textual. Funções da linguagem. Paráfrase. 

Relações de intertextualidade. Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e subtendido. Níveis de 

linguagens. Coesão. Coerência. Relação de sentido. Sinonímia, antonímia, hiperonímia. Efeitos de sentido 

pretendido pelo uso de recursos lexicais e gramaticais. Relações lógico-discursivas. Fonética e fonologia. 

Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Morfologia (classe de palavras, processo de formação das palavras). 

Análise sintática dos períodos simples e composto. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Figuras de linguagem. Tipos de gramática. Literatura: trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, 

Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo. Simbolismo, Pré-modernismo e 

Modernismo. Tendências contemporâneas.  

INGLÊS: Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, concretos e 

abstratos. Gêneros dos substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. Artigos: definidos, indefinidos, 

outros determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, 

demonstrativos, indefinidos e universais. Numerais: cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções 

sintáticas, ordem na frase. Graus comparativo e superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, 

graus comparativos e superlativos. Verbos auxiliares. Tipos de verbo: regulares, irregulares, anômalos. 

Auxiliares primários: o emprego de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, modo e aspecto. Forma causativa. 

Vozes ativa e passiva. Concordância verbal. Phrasalverbs. Conectivos: preposições e locuções prepositivas. 

Conjunções e locuções conjuntivas, coesão textual. Discursodireto e indireto. Conditional sentences. Question 

tags. Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little. Processos de derivação e composição 

de palavras. Função sintática dos elementos na frase. Referência intra e extratextual. Estratégias de leitura: 

reconhecimento de diferentes tipos de texto (gêneros) e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura 

crítica para compreensão geral de pontos principais e detalhada. Compreensão do sentido global do texto 

(skimming), localização de informações específicas (scanning), identificação e compreensão da estrutura 

retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e compreensão do valor de marcadores discursivos na 

articulação das ideias do texto. Compreensão da relação entre as partes do texto. Estratégias de vocabulário 

(inferência lexical). Palavras cognatas. Referência contextual (pronominal e lexical). Interpretação textual. 

Exploração da predição como estratégia de leitura. Discurso direto e indireto. O ensino da Língua Estrangeira 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

 Professor de Geografia: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular. Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Aspectos Físicos: Clima, Vegetação, Relevo, 

Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos Ambientais nos Ecossistemas Naturais e Agrícolas; Aspectos 
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Geográficos: Localização e Limites da Superfície Brasileira, Área e População; Aspectos Econômicos: 

Comércio, Indústria, Transportes e Comunicações, Agricultura, Energia e Turismo; Geografia Geral: As 

Relações Campo Cidade; O Positivismo como Fundamento da Geografia Tradicional e a Geografia Crítica; A 

Crise da Geografia na Atualidade; A Produção do Espaço Capitalista Mundial; A Globalização e os Mercados 

Regionais; Os PCN’S e o Ensino da Geografia; Geografia de Mato Grosso.  

 

 Professor de Educação Física: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular. Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.História da Educação Física no Brasil; Metodologia para 

ensino da educação física; Cultura corporal; Emprego da terminologia aplicada a Educação física; Fisiologia do 

exercício - abordagem neuromuscular; Estrutura e funções pulmonares; O Sistema cardiovascular; Capacidade 

funcional do sistema cardiovascular; Músculo esquelético (estrutura e função); Treinamento desportivo e 

atividades físicas.  

 

 Professor de História: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 

História Antiga: o surgimento da civilização. Civilização Egípcia. Civilização Hebraica. Civilização Grega. 

Civilização Romana. Política, sociedade e cultura no período Medieval. Modos de produção na história da 

humanidade. História moderna: A Expansão Marítima Europeia. Revolução Comercial. Formação das 

Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e Colonização da América. O Renascimento Cultural. 

Reforma Religiosa. Contrarreforma. Absolutismo. Iluminismo. Independência dos EUA. Intolerância Política: 

impacto das ações terroristas no mundo. Os movimentos de guerrilha. A atual política norte-americana e a luta 



 

 
45 

 

contra o terrorismo. História contemporânea: A Revolução Francesa. Era Napoleônica. Revolução Industrial. 

Doutrinas Sociais do século XIX. O imperialismo e Neocolonialismo do século XIX. Revolução Russa. Primeira 

e Segunda Guerra Mundial. Período Entre Guerras. Guerra Fria. Desintegração do Socialismo. Conflitos no 

Oriente Médio. Nova Ordem Mundial. HISTÓRIA DO BRASIL: Brasil Colonial, aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, a crise do Sistema Colonial e o processo de independência. Brasil monárquico: 

Primeiro Reinado. Período Regencial. Segundo Reinado. Brasil Republicano: República Velha. Era Vargas. 

República Liberal Populista. Ditadura Militar. Redemocratização. Brasil na Atualidade. História da América 

Espanhola: sociedade, política e religião dos países membros: da origem à atualidade. A Conquista do Império 

Asteca. A invasão de Hernán Cortés ao império de Montezuma. Descobrimentos Espanhóis. Guerra do Uruguai. 

Guerra hispano-americana.  

 

 Professor de Biologia: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), DRC/MT Anos Finais; Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das 

concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional 

e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensinoaprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 

Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. Tendências e perspectivas do ensino de Ciências e 

Biologia em todos os níveis da Educação Básica. Conhecimento e linguagem no ensino de Ciências e Biologia. 

Planejamento de ensino em Ciências e Biologia: seleção de conteúdos e métodos. Dimensões da avaliação do 

ensino de Ciências e Biologia: entre o cotidiano escolar e as avaliações nacionais e internacionais. Materiais 

didáticos, novas tecnologias de informação e comunicação e o ensino de Ciências e Biologia. Contribuições das 

Ciências Sociais para a inserção de temas contemporâneos no ensino de Ciências e Biologia. Disciplinas e 

integração curricular no ensino de Ciências e Biologia. Políticas para a formação e docência no ensino de 

Ciências e Biologia. Teoria e prática na formação de professores de Ciências e Biologia. A experimentação; as 

coleções e o trabalho de campo no ensino de Ciências e Biologia. Prática de ensino e estágio supervisionado em 

Ciências Biológicas: trajetórias e desafios atuais.  

 

 Professor de Pedagogia: 

Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional comum curricular, Bases legais da educação nacional: 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRCEI/MT, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 

sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção 

do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 

avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 

Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 
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Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na 

perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e 

educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS.. 

 

 Técnico em enfermagem: 
Fundamentos de enfermagem: Semiologia e Semiotécnica: atuação do técnico em enfermagem nos diversos 

procedimentos de assistência ao paciente/cliente. Processo de comunicação e relação profissional-paciente. 

Assistência de enfermagem ao paciente visando atender as necessidades de: conforto, segurança e bem-estar, 

higiene e segurança ambiental. Assistência do técnico em enfermagem ao paciente visando atender as 

necessidades terapêuticas. Registro de enfermagem. Prevenção e controle de infecções. Administração de 

Medicamentos. Ética e legislação em enfermagem: A Ética aplicada à Enfermagem; Código de Ética 

profissional em Enfermagem; Lei do Exercício Profissional em Enfermagem; o Direito e o cuidado à saúde nas 

diferentes fases de vida da mulher, da criança, do adolescente, adultos e idoso; direito à saúde no ambiente de 

trabalho. Enfermagem na saúde da criança e do adolescente: abordagem ambulatorial e hospitalar: Assistência 

à Saúde da Criança e Adolescente nas diferentes fases da vida. Prevenção de agravos fisiológicos e sociais. 

Situações de violências. Acompanhamento do Processo de Crescimento e Desenvolvimento. Cuidados de 

enfermagem à Saúde da Criança (recém-nascido, lactente, pré-escolar e escolar) e Adolescente. Intervenções 

de Enfermagem à clientela nas unidades de internação e ambulatorial. Enfermagem na saúde da mulher nas 

diferentes fases da vida: Abordagem ambulatorial e hospitalar: Política Página 63 de 65 Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Pré-natal, parto e puerpério. Aleitamento 

Materno. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Atuação do técnico em enfermagem na assistência 

à gestante/puérpera sadia e portadora de patologias diversas e na assistência imediata ao recém-nato. 

Enfermagem no centro cirúrgico e na recuperação anestésica: Abordagem ambulatorial e hospitalar: Atuação 

do técnico em enfermagem no período pré-operatório. Circulação de sala cirúrgica. Fundamentos da 

instrumentação cirúrgica. Cuidados de enfermagem ao paciente na fase de recuperação anestésica. Prevenção 

da infecção do sítio cirúrgico. Cirurgia Segura. Enfermagem na unidade de central de material e esterilização: 

Processamento de produtos para a saúde. Atuação do técnico em enfermagem na unidade de Centro de Material 

e Esterilização. Enfermagem médico-cirúrgica: abordagem ambulatorial e hospitalar: Atuação do técnico em 

enfermagem na assistência aos pacientes com alterações dos sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório, 

renal, geniturinário, endócrino, ortopédico, hematológico e doenças transmissíveis. Atuação do técnico em 

enfermagem à pessoa em situação cirúrgica nos períodos pré e pós-operatórios, bem como nas complicações 

cirúrgica. Atuação do técnico em enfermagem na assistência ao paciente em situação de alta complexidade: 

terapias intensiva e semi-intensiva. Reanimação cardiopulmonar. Manejo de drogas vasoativas. Assistência do 

técnico em enfermagem em oncologia. Enfermagem em saúde coletiva: Vigilância Epidemiológica: 

determinantes no processo saúde-doença; perfil epidemiológico brasileiro; indicadores de saúde; doenças 

imunopreveníveis. Programa Nacional de Imunização. Participação do técnico em enfermagem nos programas 

especiais de saúde pública; controle de doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis e doenças 

sexualmente transmissíveis. Enfermagem saúde mental. Atuação do técnico em enfermagem diante de 

pacientes que demandam cuidado em saúde mental. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 

Atuação do técnico em enfermagem em situações de: choques, parada cardiorrespiratória, edema agudo de 

pulmão, crise convulsiva, hemorragias e crise hipertensiva. 

 

 Arquiteto Urbanista 

Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos. Custo da edificação. Conforto ambiental das 

edificações: condições acústicas, térmicas e luminosas. Desempenho de edificações. Desenho urbano. 
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Elaboração de projetos de arquitetura. Ética e atribuição profissional do arquiteto urbanista. Execução e 

fiscalização de obras públicas. Infraestrutura urbana. Instalações elétricas prediais. Instalações hidráulicas e 

sanitárias. Licitações e contratos públicos. Parcelamento do solo urbano. Planejamento urbano. Política urbana 

federal - Estatuto da Cidade. Lei Federal Nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 

outras Providências. Prevenção contra incêndio. Representação gráfica.  

 

 Assistente Social. 

O Serviço Social e a interdisciplinaridade; Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de 

criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação; Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA); O Serviço Social: história, objetivos grupos sociais. O papel do assistente 

social; A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas; Políticas de gestão de assistência social: 

planejamento, plano, programa, projeto; Trabalho com comunidades; Atendimentos familiar e individual; O 

Serviço Social no atendimento terapêutico; O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho 

Tutelar; O funcionamento municipal de assistência social; Código de Ética Profissional. 

 

 Auditor Público Interno. 

Controle Interno: finalidades, atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

Sistema de Controle Interno; Controle Externo; Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo 

Municipal. Contabilidade Pública: princípios, conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – STN – 6ª Edição. Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita e 

despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra 

Orçamentárias. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, 

resultado e compensação. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações 

patrimoniais. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Lei Complementar Federal 101/2000, 116/2003. Lei Ordinárias 

4.320/1964, 8.666/1993 e alterações, 10.520/2002. Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e alterações (Lei 

Orgânica do TCE/MT); Resoluções Normativas do TCE/MT. Conhecimento básico sobre direito 

Constitucional, Administrativo e Financeiro. 

 

 Contador 

Contabilidade Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio 

Líquido). Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. 

Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de 

Contas. Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. 

Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de operações típicas. Livros de 

Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas Correções. 

Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. 

Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. 

Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do 

Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida; 

Orçamento Público: 1. Princípios Orçamentários. 2. Receita Orçamentária: Conceito.3. Classificação e Etapas 

da Receita Orçamentária. 4. Ingressos Extra orçamentários. 5. Despesa Orçamentária: Conceito. 6. Classificação 

e Etapas da Despesa Orçamentária. 7. Pagamentos Extra orçamentários. 8. Restos a Pagar processados e não 
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processados. 9. Despesas de Exercícios Anteriores. 10. Suprimentos de fundos e Cartão Corporativo. 11. 

Variações Patrimoniais quantitativas (efetivas) e qualitativas. 12. Demonstrações Contábeis do Setor Público: 

Balanço orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais. 

13. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Lei nº 4.320/1964. 14. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

15. Elaboração Orçamentária: Plano Plurianual de Investimentos, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual. 16. Receita Corrente Líquida dos entes federados. 17. Renúncias de Receita. 18. Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado. 19. Limites e controles com Despesa de Pessoal. 20. Destinação de 

Recursos para o Setor Privado. 21. Dívida e Endividamento. Limites. Recondução da Dívida para os seus 

limites. 22. Operações de Crédito. Condições e Vedações. 23. Restos a Pagar no último ano de mandato do 

chefe do Poder Executivo. 24. Gestão Patrimonial. Transparência da Gestão Fiscal. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Relatório de Gestão Fiscal. 25. Licitações: Lei nª 8.666/1993; Direito Constitucional: 

Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais; Ética Profissional; Conceito, classificação e 

elementos Constitucionais. 2. Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. 3. Histórico das 

Constituições Brasileiras. 4. Neoconstitucionalismo. 5. Do poder constituinte: originário, derivado e decorrente. 

6. Da interpretação da norma constitucional. 7. Preâmbulo Constitucional 8. Dos Princípios Fundamentais. 9. 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 10. Direitos Sociais. 11. Direito de Nacionalidade. 12. Direitos 

Políticos. 13. Divisão Espacial do Poder. Organização do Estado: 13.1. União. 13.2. Estados Federados. 13.3. 

Municípios. 13.4. Distrito Federal e Territórios. 14. Da intervenção. 15. Administração Pública. 16. Organização 

dos Poderes. 16.1. Poder Legislativo. 16.1.2. Processo Legislativo 16.2. Poder Executivo. 16.3. Poder Judiciário 

e Funções Essenciais à Justiça. 17. Da Tributação e do Orçamento: Sistema Tributário Nacional. 18 Sistema 

Orçamentário e Finanças Públicas. 19. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. 20. Ordem Econômica 

e Financeira. 20.1. Princípios Gerais da Atividade Financeira. 21. Ordem Social. 22. Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias; Direito Administrativo: Organização administrativa do Município: administração 

direta e indireta, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, 

requisitos, elementos, pressupostos e classificação, vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. 

Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto. Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; 

modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos 

administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação, formalização, execução, inexecução, revisão e 

rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos, organização do serviço público, normas constitucionais 

concernentes aos servidores públicos, direitos e deveres dos servidores públicos, responsabilidades dos 

servidores públicos. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do 

serviço e direitos do usuário; competências para prestação do serviço. Serviços delegados a particulares. 

Concessões, permissões e autorizações. Convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e 

classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, 

impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos. Aquisição de bens pela Administração. Terras públicas. 

Águas públicas. Jazidas. Florestas. Fauna. Espaço aéreo. Patrimônio histórico. Proteção ambiental. 

Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de 

controle: controle interno e externo, controle parlamentar, controle pelos tribunais de contas e controle 

jurisdicional. Meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública; Direito Financeiro: 

1. Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito financeiro. 

Constituição Federal/88, Título VI, Cap. II. Lei Federal nº 4.320/64: A Lei do Orçamento. A Receita Pública – 

conceito e classificação. A Despesa Pública – conceito e classificação, proposta orçamentária, elaboração da 

Lei do Orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais – suplementares, especiais e extraordinários, 

execução do orçamento. Fundos Especiais, controle da execução orçamentária, contabilidade, autarquias e 
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outras entidades. Lei Complementar nº 101/00. 2. Orçamento público. Conceito. Tipos. Orçamento-programa. 

Princípios orçamentários. 3. Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei 

Orçamentária anual. Ciclo orçamentário. Processo legislativo. 4. Vedações constitucionais. 5. Estágios da 

Despesa Pública. Empenho: conceito, tipos, nota de empenho. Restos a pagar. Despesas obrigatórias de caráter 

continuado. Despesas com pessoal. Despesas com seguridade social. 6. Receita Pública: Renúncia de receita. 

Disponibilidade de caixa. 7. Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. 

Sistema financeiro nacional. 8. Regime de adiantamento. 9. Precatórios. Conceito. Histórico. Parcelamento do 

art. 33 do ADCT. Intervenção Federal. Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. Emenda Constitucional nº 

30: débitos de natureza alimentícia; atualização monetária; requisitório de pequeno valor; Emenda 

constitucional nº 37: vedação de fracionamento. Parcelamento do art. 78 do ADCT. Emenda Constitucional nº 

62. Prioridade alimentar. Abatimento de débitos tributários. Compra de imóveis públicos. Atualização 

monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Assunção de dívida. Parcelamento do art. 97 do ADCT. Dois 

sistemas de parcelamento. Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Precatório na lei de responsabilidade fiscal. 10. Empréstimos públicos. Conceito, natureza, classificação, 

princípios, regime constitucional. Limitações impostas pela Lei Complementar nº 101/00. Operações de crédito. 

Antecipação de receita. 11. Controle financeiro interno. Controle financeiro externo. Controle pelo Tribunal de 

Contas. Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível. 12. Súmulas dos Tribunais 

Superiores (STJ e STF). 

 

 Nutricionista 

1. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: Gestão de unidades de alimentação e nutrição. Serviços e 

eventos. 2. Técnica Dietética, propriedades físico-química dos alimentos e gastronomia. 3. Controle Higiênico 

– Sanitário: controle higiênico sanitário do ambiente, do alimento, da matéria prima e do manipulador. Boas 

práticas para serviços de alimentação. Saúde ambiental, água, vigilância e legislação sanitária. 4. Alimentos: 

doenças transmitidas pelos alimentos, exame organoléptico e laboratorial dos alimentos, produção dos 

alimentos, microbiologia dos alimentos, segurança alimentar. Alimentos funcionais. Rotulagem de alimentos. 

5. Nutrição Humana: Nutrientes (definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares, recomendações, interação medicamento – nutriente - alimento). Bioquímica. 

Avaliação de dietas normais e especiais. Necessidades e recomendações no ciclo vital em todas as faixas etárias 

e situações de saúde e ausência de saúde, nutrição e atividade física, nutrição e saúde bucal, nutrição no 

envelhecimento, nutrição em psiquiatria, nutrição e o uso de álcool e outras drogas, nutrição e envelhecimento. 

6. Avaliação do estado nutricional de indivíduos nas diferentes faixas etárias e grupos populacionais: 

diagnostico nutricional em todas as faixas etárias (crianças menores de 1 ano, pré-escolares, escolares, 

adolescente, gestantes, adultos, idosos). Sistema de vigilância alimentar e nutricional. 7. Climatério e 

Menopausa. 8. Nutrição materno – infantil: Amamentação. Assistência nutricional no pré-natal. Aleitamento 

materno. Banco de leite humano Nutrição e gestação. Gestante adolescente. Diabetes, síndromes hipertensivas 

e AIDS/HIV na gestação. Necessidades e Recomendações Nutricionais no grupo materno infantil (MI). 

Carências Nutricionais no grupo MI. Nutrição nas Infecções Respiratórias Agudas e nas Diarreias na infância. 

9. Nutrição Clínica: Princípios e cuidados nutricionais nas enfermidades do Sistema Digestório e Glândulas 

Anexas, Cardiovascular, Renal e das Vias Urinárias, Pulmonar, Endócrino, Neurológico, Psiquiatria, 

Imunodeficiências e Neoplasias, Estresse Metabólico, Alergias e Intolerâncias Alimentares. Nutrição e Cirurgia. 

Terapia nutricional. Saúde oral e dental. Alimentos Funcionais. Fitoterapia. Transtornos alimentares. Grupos 

populacionais 10. Políticas e Programas de Atenção à Saúde: Amamentação e Banco de Leite Humano. Bolsa 

12 Família. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 
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da Criança e do Adolescente. Atenção Básica na Obesidade, no Diabetes, no Envelhecimento e saúde do Idoso, 

na doença cardiovascular, cerebrovascular e renal. 11. Nutrição e saúde pública.12. Nutrição enteral e 

parenteral. 12. Educação nutricional e práticas individuais e grupais. 

 

 Agente Administrativo 

Noções Básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; liderança e trabalho em 

equipe; atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações interpessoais; organização e 

gestão de documentos; tipos de correspondências oficiais e suas especificações; controle de material de 

expediente: planejamento e utilização e organização do ambiente de trabalho. 

 

 Pedreiro 

Segurança do trabalho, EPIs, tipos de materiais para construções, utilidades de materiais, equipamentos de 

trabalho para a área e noções de execução do trabalho. 

 

 Mecânico 

Estrutura e funcionamento de máquinas, peças, motor, lubrificação, óleos, segurança do trabalho. 

 

 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. 

 

 Engenheiro Civil 

Gerenciamento de integração do projeto; Gerenciamento do Escopo do Projeto; Gerenciamento de Tempo do 

projeto, Gerenciamento de custos do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto; Gerenciamento de 

recursos humanos do projeto; Gerenciamento das comunicações do projeto; Gerenciamento de riscos do projeto 

e Gerenciamento de aquisições do projeto; As Visões de Produtividade, Qualidade do Meio ambiente, de 

Sustentabilidade e da responsabilidade social na gestão dos empreendimentos na construção civil; Custos nos 

empreendimentos de construção civil; Orçamentos nos empreendimentos de construção civil; Técnicas de 

Programação e Controle de Projetos e Obras; Noções de licitação e contratação para empreendimentos de 

construção civil; Perdas e Desperdícios na construção civil; Elementos de Ciências dos Materiais (Estrutura 

atômica e ligação interatômica; Propriedades mecânicas dos metais e materiais; Falhas; Fratura; Fadiga e 

Fluência; Compósitos; Propriedades Térmicas; Corrosão e degradação dos materiais; Seleção de materiais e 
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Considerações de Projeto);Tecnologia dos Materiais de Construção Civil; Especificações e Normas, Materiais 

Cerâmicos; Aglomerantes ou ligantes (Cimento, cal e gesso), agregados, Argamassas, Concretos, Madeiras; 

Materiais Betuminosos; Materiais Metálicos; Vidros; Lacas e Vernizes, Materiais e resinas Plásticas; Ensaios 

de Laboratório; Agregados leves e pesados; Controle Tecnológico dos Concretos; Manifestações patológicas 

nas estruturas e construções; Resíduos Industriais e Agrícolas para a Construção Civil, Lei nº 8666/93 e PCCS 

Municipal. 

 

 Farmacêutico / Bioquímico 

1. Farmacologia Geral: mecanismos moleculares de ação das drogas (Farmacodinâmica) e farmacocinética. 2. 

A Política Nacional de Medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica. 3. Farmácia Hospitalar: serviço de farmácia no âmbito dos hospitais; sistemas de distribuição de 

medicamentos, fracionamento de medicamentos; controle de infecção hospitalar; nutrição parenteral; boas 

práticas de preparo da terapia antineoplásica; farmacotécnica. 4. O ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção; 

programação; aquisição; armazenamento; distribuição; prescrição, dispensação e o uso racional de 

medicamentos. 5. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica: 

planejamento de atividades; elaboração de procedimentos; organização, logística e administração de materiais 

médico-hospitalares; acompanhamentos físico financeiros; controle de estoque; gerenciamento de resíduos de 

serviço de saúde. 6. Medicamentos sob controle especial. 7. Farmácia Clínica: serviços clínicos farmacêuticos 

no âmbito hospitalar 8. Medicamentos genéricos, similares e de referência. 9. O exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas e os princípios de ética profissional. 10. Noções sobre o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos.11. Código de 

Ética.12. Saúde Pública. 

 

 Odontólogo 

Processo Saúde-doença: Epidemiologia; Conceito; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. 

Biossegurança: Assepsia, desinfecção, esterilização, antissepsia; Acidentes de trabalho. Farmacologia: 

Farmacologia e terapêutica medicamentosa. Cardiologia: Etiopatogenia, prevenção e tratamento. Dentística: 

Preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos e indiretos; Lesões 

não cariosas. Periodontia: Diagnóstico; Prevenção das doenças periodontais; Periodontia médica (interrelação 

com as doenças cardiovasculares, gravidez, diabete mellitus, tabagismo); Tratamento supra gengival (raspagem, 

alisamento, polimento e manutenção); Controle químico e mecânico da placa bacteriana; Gengivite, 

periodontite. Estomatologia: Diagnóstico e tratamento de lesões de tecido mole e duro; Lesões cancerizáveis, 

câncer bucal; Semiologia e patologia oral. Endodontia: Alterações pulpar e periapical; Diagnóstico e tratamento 

em endodontia. Radiologia: Técnicas intraorais; Método de localização radiográfica; Aspecto radiográfico das 

lesões pulpares e periapicais. Anestesia odontológica: Técnicas, acidentes e complicações; Anatomia aplicada 

à anestesiologia; Farmacologia dos anestésicos locais. Prótese: Diagnóstico, planejamento e tratamento. 

Odontopediatria: Semiologia e diagnóstico; Traumatismo buco dentário; Práticas preventivas e restauradoras; 

Técnica de restauração traumática. Urgência e Emergência: Urgência em Odontologia; Trauma dental, 

hemorragia, pericoronarite, abcessos dento alveolares, pulpite e alveolite; Suporte básico de vida. Lei do 

Exercício Profissional: Prontuário odontológico; Receitas; Atestados; Código de ética odontológico. Cirurgia: 

Princípios cirúrgicos; Planejamento e técnicas cirúrgicas; Cirurgia dos dentes inclusos ou impactados; 

Complicações pós cirúrgicas. Atenção à Saúde: Atenção básica em Odontologia; Pessoas com necessidades 

especiais; Coagulopatias hereditárias; Pacientes grávidas ou com doenças crônicas. Odontogeriatria: Alterações 

sistêmicas com comprometimento bucal no idoso. 



 

 
52 

 

 

 Psicólogo. 

História da Psicologia; Epistemologia da Psicologia; Psicologia da Percepção; Teorias e Sistemas Psicológicos; 

Desenvolvimento da Infância e Adolescência; Neuroanatomia; Psicofisiologia; Psicologia da Aprendizagem e 

Memória; Psicologia da Motivação e Emoção; Psicologia da Personalidade; Exame Psicológico; 

Desenvolvimento da Idade Adulta e Terceira Idade; Análise do Comportamento; Ética na Saúde; Métodos de 

Observação em Psicologia; Orientação Vocacional; Processos Grupais; Psicologia da Pessoa com Necessidades 

Especiais; Psicologia do Pensamento e da Linguagem; Psicologia Social; Psicopatologia; Psicodiagnóstico; 

Psicologia Comunitária; Psicologia Escolar; Clínica Psicanalítica; Psicofarmacologia; Psicologia e Saúde da 

Família; Psicologia e Saúde do Trabalhador; Psicologia e Saúde Mental; Psicologia em Instituições de Saúde; 

Psicologia Institucional; Terapia Cognitiva Comportamental; Terapia Existencial Humanista; Ética profissional. 

 

 Fonoaudiólogo 

Temas específicos relacionados à Fonoaudiologia; Assistência Domiciliar no Sistema Único de Saúde; Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; 

Políticas e Legislação Relacionadas à Fonoaudiologia; Políticas e Legislação Relacionadas à Saúde do 

Trabalhador; Políticas de saúde e formação político institucional do SUS; SUS e suas principais legislações; 

Gestão do SUS e gestão do cuidado em saúde; Código de ética. 

 

 Fisioterapeuta 

Anatomia; Biologia Celular e Molecular; Biomecânica do Movimento Humano; Cinesiologia Clínica; Controle 

Neural do Movimento; Desenvolvimento Humano; Farmacologia; Fisiologia Humana; Fisioterapia Aplicada à 

Ginecologia, Obstetrícia e Urologia; Fisioterapia Dermatofuncional; Fisioterapia em: Geriatria, Neurologia, 

Pediatria, Pneumologia, Terapia Intensiva; Genética; Hidroterapia, Termo terapia, Eletroterapia, Fototerapia; 

Histologia e Embriologia; Imagenologia Aplicada à Fisioterapia; Métodos de Avaliação Clínica e Funcional; 

Neurofisiologia; Patologia Geral; Prótese e Órteses; Organização do Setor Saúde e suas Políticas: Estruturas 

nacionais e políticas, funções do setor de saúde, conceito normativo e estrutura do SUS, legislação específica 

do SUS, Estratégia da Saúde da Família, Estrutura Nacional do SUS, Políticas de Saúde, Participação Popular 

e Controle Social e Conselho de Saúde. Ética Profissional. 

 

 Agente de Trânsito 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e 

demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções 

gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de auto; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de 

atendimento ao público; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; Lei n.º 

9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações. 

 

 Fiscal de Tributos 

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito, classificação e elementos. 2. Aplicabilidade e 

eficácia das normas constitucionais. 3. Histórico das Constituições Brasileiras. 4. Neoconstitucionalismo. 5. Do 

poder constituinte: originário, derivado e decorrente. 6. Da interpretação da norma constitucional. 7. Preâmbulo 

Constitucional 8. Dos Princípios Fundamentais. 9. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 10. Direitos Sociais. 

11. Direito de Nacionalidade. 12. Direitos Políticos. 13. Divisão Espacial do Poder. Organização do Estado: 

13.1. União. 13.2. Estados Federados. 13.3. Municípios. 13.4. Distrito Federal e Territórios. 14. Da intervenção. 
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15. Administração Pública. 16. Organização dos Poderes. 16.1. Poder Legislativo. 16.1.2. Processo Legislativo 

16.2. Poder Executivo. 16.3. Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça. 17. Da Tributação e do Orçamento: 

Sistema Tributário Nacional. 18 Sistema Orçamentário e Finanças Públicas. 19. Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas. 20. Ordem Econômica e Financeira. 20.1. Princípios Gerais da Atividade Financeira. 

21. Ordem Social. 22. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

DIREITO ADMINISTRATIVO: Organização administrativa do Município: administração direta e indireta, 

autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, 

elementos, pressupostos e classificação, vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: 

conceito, finalidades, princípios e objeto. Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 

procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 

conceito, peculiaridades e interpretação, formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão. Agentes 

Públicos: servidores públicos, organização do serviço público, normas constitucionais concernentes aos 

servidores públicos, direitos e deveres dos servidores públicos, responsabilidades dos servidores públicos. 

Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 

usuário; competências para prestação do serviço. Serviços delegados a particulares. Concessões, permissões e 

autorizações. Convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens 

públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-

oneração dos bens públicos. Aquisição de bens pela Administração. Terras públicas. Águas públicas. Jazidas. 

Florestas. Fauna. Espaço aéreo. Patrimônio histórico. Proteção ambiental. Responsabilidade civil da 

Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle: controle interno e 

externo, controle parlamentar, controle pelos tribunais de contas e controle jurisdicional. Meios de controle 

jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública.  

DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 Hermenêutica do Direito Tributário: vigência, aplicação, interpretação e 

integração da lei tributária. Legislação Tributária. Tratados. Convênios. Direitos Humanos e Tributação: o 

mínimo existencial, as prestações estatais obrigatórias, a justiça fiscal e a dignidade da pessoa humana. Sistema 

Tributário Nacional: evolução constitucional, os princípios constitucionais, os limites constitucionais impostos 

ao poder de tributar. Princípios Tributários Expressos e Implícitos. Benefícios Fiscais: imunidade, isenção, 

suspensão, redução de alíquota, redução de base de cálculo, créditos presumidos, redução de prazos de 

aproveitamento de créditos, créditos presumidos, isenção, anistia, moratória Competência Tributária. Espécies 

Tributárias: Impostos municipais. Taxas. Contribuições de Melhoria. Contribuições de Categorias Profissionais, 

Distribuição de receitas tributárias. Prescrição e Decadência. Fato Gerador. Lançamento Tributário. Obrigação 

Tributária. Crédito Tributário: suspensão, exclusão, extinção, privilégios do crédito tributário. Contribuinte. 

Substituto Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade Tributária. Ilícito Tributário. Planejamento 

Fiscal. Regimes Especiais de Tributação. 

DIREITO FINANCEIRO: 1. Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade financeira do Estado. Fontes do 

Direito financeiro. Constituição Federal/88, Título VI, Cap. II. Lei Federal nº 4.320/64: A Lei do Orçamento. 

A Receita Pública – conceito e classificação. A Despesa Pública – conceito e classificação, proposta 

orçamentária, elaboração da Lei do Orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais – suplementares, 

especiais e extraordinários, execução do orçamento. Fundos Especiais, controle da execução orçamentária, 

contabilidade, autarquias e outras entidades. Lei Complementar nº 101/00. 2. Orçamento público. Conceito. 

Tipos. Orçamento-programa. Princípios orçamentários. 3. Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária anual. Ciclo orçamentário. Processo legislativo. 4. Vedações 

constitucionais. 5. Estágios da Despesa Pública. Empenho: conceito, tipos, nota de empenho. Restos a pagar. 

Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal. Despesas com seguridade social. 6. Receita 



 

 
54 

 

Pública: Renúncia de receita. Disponibilidade de caixa. 7. Transferências voluntárias. Destinação de recursos 

públicos para o setor privado. Sistema financeiro nacional. 8. Regime de adiantamento. 9. Precatórios. Conceito. 

Histórico. Parcelamento do art. 33 do ADCT. Intervenção Federal. Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. 

Emenda Constitucional nº 30: débitos de natureza alimentícia; atualização monetária; requisitório de pequeno 

valor; Emenda constitucional nº 37: vedação de fracionamento. Parcelamento do art. 78 do ADCT. Emenda 

Constitucional nº 62. Prioridade alimentar. Abatimento de débitos tributários. Compra de imóveis públicos. 

Atualização monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Assunção de dívida. Parcelamento do art. 97 do 

ADCT. Dois sistemas de parcelamento. Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do Supremo 

Tribunal Federal. Precatório na lei de responsabilidade fiscal. 10. Empréstimos públicos. Conceito, natureza, 

classificação, princípios, regime constitucional. Limitações impostas pela Lei Complementar nº 101/00. 

Operações de crédito. Antecipação de receita. 11. Controle financeiro interno. Controle financeiro externo. 

Controle pelo Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível. 12. 

Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF). 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E TRIBUTOS MUNICIPAIS: Lei Orgânica do Município de Mirassol 

D’Oeste-MT; 

INFORMÁTICA: Conhecimento de Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. 

Hardware. Software. Utilização do Sistema Operacional Windows. Configurações Básicas do Windows. 

Configuração e utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica 

Excel (a partir da versão 2000). Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (a partir da versão Adobe 

Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0). 

Noções básicas de Correio Eletrônico - Outlook. 

 

 Telefonista 

Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia; Ética profissional; Habilidades em operar 

equipamentos telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas; Habilidades 

na comunicação; Requisitos importantes na rotina do trabalho da telefonista; Materiais básicos utilizados pela 

telefonista; Cuidados com o equipamento; Qualidade no atendimento ao cliente; Importância dos serviços 

prestados pela telefonista; Inviolabilidade do sigilo das comunicações; Trabalho em equipe como fator de 

qualidade.  

Atuação da telefonista: voz, interesse, calma e sigilo. Ética profissional. Definição de termos telefônicos. 

Habilidades na consulta às listas telefônicas ou agendas. Habilidades na comunicação: fraseologias adequadas. 

Ligações urbanas, interurbanas, nacionais; Cortesia e linguagem adequada no atendimento. 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

 

Data Eventos 

17/02/2020 Publicação Edital do Concurso  

17 a 24/02/2020 Prazo para impugnação ao Edital  

27/02/2020 Publicação das respostas as impugnações ao Edital  

28/02 a 13/03/2020 Período das inscrições  

28 a 29/02/2020 Data de pedido de isenção de taxas  

09/03/2020 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, deferidas e 

indeferidas  

10 e 11/03/2020 Prazo para recurso da divulgação ao pedido de isenções de taxas  

12/03/2020 Divulgação do resultado dos recursos das isenções de taxa 

16/03/2020 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário.  

30/03/2020 Publicação da Relação dos inscritos  

31/03 e 01/04/2020 Prazo para recurso contra a relação dos inscritos  

06/04/2020 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos 

06/04/2020 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições  

06/04/2020 Publicação do Edital Complementar – Local de provas para o Nível Médio, Técnico 

e Fundamental 

12/04/2020 Prova objetiva e para os cargos de Nível Fundamental, Médio e Técnico. 

13/04/2020 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva (Nível médio, técnico e 

Fundamental); 

Publicação do Edital Complementar – Local de provas para o Nível Superior. 

14 e 15/04/2020 Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva (Nível médio, técnico 

e fundamental). 

19/04/2020 Provas objetiva e de títulos para todos os cargos de Nível Superior 

20/04/2020 Publicação gabarito preliminar da prova objetiva para os cargos de Nível Superior 

21 e 22/04/2020 Prazo de recursos contra o gabarito preliminar das provas objetiva para os cargos de 

Nível Superior. 

27/04/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 

(Nível médio, técnico e fundamental). 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas para os cargos de Nível 

(Nível médio, técnico e Fundamental); 

28 e 29/04/2020 Período de recurso contra o resultado preliminar das provas objetivas para os cargos 

de Nível fundamental, Médio e Técnico; 

04/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas 

de Nível Superior; 

Divulgação do gabarito definitivo das Provas de Nível Superior; 
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Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e de título para os cargos de 

Nível Superior; 

Divulgação da decisão dos recursos contra o resultado preliminar das provas 

objetivas para os cargos de Nível fundamental, Médio e Técnico; 

Divulgação do resultado final das provas objetivas dos cargos de Nível Fundamental, 

Médio e Técnico; 

Convocação dos candidatos que realizarão as provas práticas, com exceção dos 

Professores; 

05 e 06/05/2020 Período de recurso contra o resultado preliminar das provas objetivas e de títulos 

para os cargos de Nível Superior. 

10/05/2020 Provas práticas (digitação e direção). 

11/05/2020 Divulgação do resultado final das provas objetivas e de títulos para os cargos de 

Nível superior; 

Convocação dos professores para as provas práticas didáticas. 

17/05/2020 Provas Práticas Didáticas (Professores). 

18/05/2020 Divulgação do resultado preliminar das provas práticas de todos os cargos, exceto 

professores 

19 e 20/05/2020 Prazo para Recurso das notas das provas práticas de todos os cargos, exceto 

professores 

25/05/2020 Divulgação do resultado preliminar das provas práticas para o Cargo de Professor 

26 e 27/05/2020 Prazo para recurso das notas das provas práticas dos professores 

12/06/2020  Divulgação do resultado de todos os recursos das provas práticas 

12/06/2020 Divulgação do Resultado preliminar do Concurso Público de Mirassol D´Oeste 

15 e 16/06/2020 Prazo para recurso, sobre o resultado preliminar do concurso 

23/06/2020 Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar do concurso 

Público. 

23/06/2020 Previsão de divulgação do resultado Final do Concurso Público de Mirassol D´Oeste. 

23/06/2020 Edital do Resultado Final do Certame  

 ***Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de 

ajustes operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste/MT e Método Soluções 

Educacionais.  

Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Concurso Público serão objeto de publicação por Editais 

afixados na Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste/MT, publicado na internet, no diário oficial da AMM 

e no site www.metodoesolucoes.com.br. 


