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A Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, por meio da
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, instituída através da Portaria nº 170/2013, tendo em vista o
atendimento de necessidade temporária de interesse público, torna pública a abertura de processo seletivo
simplificado, conforme disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e autorizado
pela Lei Municipal de nº 810/2013 de 10 de dezembro de 2013, regidos pelas normas constantes neste Edital:

1. ENTIDADE EXECUTORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. A realização deste processo seletivo simplificado ficará sob a responsabilidade da ACPI – ASSESSORIA,
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA., obedecendo às normas deste edital.
1.2. A Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo, instituída pela Portaria nº 170/2013.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou via internet, em data, horário e local informados no quadro
abaixo:
Início: 17/03/2014 no horário 13h às 17h, de segunda a sextafeira.
Término: 28/03/2014 , às 17h.
Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 28/03/2014 , no horário de
Inscrições presenciais funcionamento bancário (horário de internet)
LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Praça Frei
Liberato Keterrer, n.º 311, Bairro ‐ Centro, ITIQUIRA/MT INFORMAÇÕES:(66) 3491 ‐ 1061
Endereço Eletrônico: www.acpi.com.br
Início: 17/03/2014
Término: 28/03/2014
Inscrição via internet Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 28/03/2014 , no horário de
funcionamento bancário (horário de internet) Endereço Eletrônico:
www.acpi.com.br
Início: 17/03/2014
Inscrição isenta:
Término: 18/03/2014
• Doadores de Sangue, e Endereço Eletrônico: www.acpi.com.br
LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Praça Frei
• Candidatos
Liberato Keterrer, n.º 311, Bairro ‐ Centro, ITIQUIRA/MT INFORMAÇÕES:(66) 3491 ‐ 1061
hipossuficientes
PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: NO ATO DA INSCRIÇÃO
Os horários previstos neste edital seguem o horário local de ITIQUIRA – MT.
2.2. Procedimento
1º Passo: Preencher o Formulário de Inscrição diretamente no site ou, em caso de inscrição presencial, com o
auxílio de um servidor autorizado;
2º Passo: Conferir os dados informados, sob pena de o candidato ser impedido de realizar as provas caso as
informações estejam incorretas;
3º Passo: Imprimir o espelho do Requerimento de Inscrição (Cartão de Identificação) juntamente com o boleto de
pagamento da taxa de inscrição;
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4º Passo: Efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário no Banco do Brasil S/A, ou em qualquer
agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de atendimento bancário, até a
data limite estipulada.
2.3. Do procedimento específico para a inscrição presencial
2.3.1. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer inscrição presencial com auxílio de um
servidor autorizado, na Prefeitura Municipal de ITIQUIRA, Praça Frei Liberato Keterrer, n.º 311, Bairro –
Centro.
2.3.2. No ato da inscrição presencial o candidato deverá:

a) Apresentar documento original de identidade que comprove a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
b) Apresentar documento original contendo os dados necessários para o preenchimento do
Requerimento de Inscrição;
c) Informar, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF; caso não o possua, deverá
solicitar aos órgãos competentes, de forma a obtê‐lo antes do término do período de inscrição;
d) Responsabilizar‐se pelo pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente à categoria funcional, na
forma prevista neste edital;
e) Prestar as informações para a inscrição, com clareza, diretamente ao servidor autorizado responsável.
2.3.3. Não recairá sobre o servidor autorizado a auxiliar o candidato em sua inscrição presencial qualquer
responsabilidade quanto à escolha de cargos; portanto, o candidato deverá, antes de pagar a taxa de inscrição,
certificar‐se do cargo para o qual estará se inscrevendo.
2.3.4. A inscrição presencial deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procurador legalmente constituído, por
meio de instrumento público ou particular de procuração, contendo poderes expressos para este fim.
2.4. Formas de Pagamento
2.4.1. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de boleto bancário em qualquer
agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de atendimento bancário, até a
data limite estipulada.
2.4.2. As inscrições pagas após a data de vencimento do boleto serão indeferidas.
2.5. Efetivação da Inscrição
2.5.1. O cadastro dos dados não garante a efetivação da inscrição do candidato.
2.5.2. A inscrição somente será efetivada quando o pagamento do valor da taxa de inscrição for registrado no Banco
de Dados (após o recebimento dessas informações da rede bancária, o que pode demorar alguns dias), ou após o
deferimento do pedido de isenção.
2.5.3. As taxas de inscrição são as seguintes:
a) Para cargos que exigem ensino superior completo

R$ 50,00

b) Para cargos que exigem ensino médio completo técnico

R$ 30,00

c) Para cargos que exigem ensino fundamental completo ou incompleto

R$ 20,00

2.6. Da regularidade e aceitação das inscrições
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2.6.1. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições condicionais em desacordo com as normas constantes
deste edital.
2.6.2. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de cargos.
2.6.3. Não serão permitidas duas inscrições para o mesmo candidato.

2.7. Disposições gerais sobre as inscrições
2.7.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do candidato,
de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital.
2.7.2. O candidato que prestar informações inverídicas, além da desclassificação, estará sujeito às penalidades
previstas em lei.
2.7.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da contratação ou se constate qualquer
falsificação nas informações prestadas no ato da inscrição será desclassificado, sendo convocado o candidato
imediatamente posterior, segundo a ordem de classificação.
2.7.4. Na hipótese de um mesmo candidato inscrever‐se em dois ou mais cargos, será validada a última inscrição,
efetuada em data e hora mais recente, não cabendo restituição dos valores pagos pelas inscrições invalidadas.
2.8. Do Cartão de Identificação
2.8.1. No ato da inscrição o candidato receberá ou imprimirá o seu Cartão de Identificação, que apresentará no dia
das provas, sendo de sua total responsabilidade as informações nele contidas, em especial os seguintes itens:
a) Nome;
b) Número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Unidade da Federação emitente;
c) A categoria funcional a que irá concorrer.
2.8.2. Além dos dados acima, o candidato deverá tomar conhecimento de seu número de inscrição, do dia e horário
da prova.
2.8.3. O local de realização da prova será divulgado em edital complementar específico para esse fim.
2.8.4. As informações complementares serão divulgadas no seguinte endereço eletrônico: www.acpi.com.br.
2.9. Das isenções da taxa de inscrição para hipossuficientes e doadores de sangue
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo para os candidatos que se declararem como
isentos e comprovarem os requisitos abaixo:
2.9.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de sangue, na forma
das Leis Estaduais n.SABA°s 7.713/2002 e 8.795/2008.
2.9.2. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos por estarem regularmente inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente, sob pena de indeferimento, o Número de
Identificação Social – NIS do candidato, número esse atribuído pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único para
Programas Sociais ‐ CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das informações prestadas pelo candidato
no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos seguintes documentos comprobatórios:
a) documento de identidade do requerente;
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b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;

c) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal no qual conste o número de
identificação social – NIS do candidato.
2.9.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por serem doadores regulares de sangue
deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente com a cópia dos seguintes
documentos comprobatórios:
a) documento de identidade do requerente;
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;
c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular expedido pelo Banco de Sangue,
público ou privado, autorizado pelo Poder Público, em que faz a doação, constando no mínimo três doações no
período de doze meses, anteriores à publicação deste edital.
2.9.4. Os documentos apresentados serão analisados pela comissão organizadora (no ato da inscrição,)
possibilitando dessa forma que o candidato que por ventura não consiga apresentar os documentos necessários
para isenção, possa inscrever‐se após o pagamento da taxa de inscrição.
2.9.5. Os candidatos com direito à isenção, conforme previsto nos subitens anteriores, deverão observar a data
limite para efetuarem a inscrição.
2.9.5.1. Serão aceitas inscrições para os candidatos com direito à isenção no período de 17/03/2014 a
18/03/2014, por meio de requerimento padrão, disponível no Anexo III, a ser protocolado no local estabelecido no
subitem 2.3.1 deste edital, sendo este após a devida realização de sua inscrição no endereço eletrônico
www.acpi.com.br, ou por meio presencial, conforme disposto no subitem 2.3.1.
2.9.5.2. O Requerimento de solicitação de inscrição com isenção deve ser presencial, ficando vedado qualquer
outro meio para a sua validação.
2.10. Vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais
2.10.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais estão reservadas 05% (cinco por cento) das vagas dos
cargos previstos neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99 e decisão
do STF (RMS 25.666).

2.10.2. Para os efeitos do item 2.10.1, consideram‐se pessoas portadoras de necessidades especiais às
elencadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004.
2.10.3. Qualquer pessoa portadora de necessidade especial poderá inscrever‐se no processo seletivo para ingresso
nos cargos da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA, conforme a previsão das vagas estabelecidas neste edital.
2.10.4. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e deverá
apresentar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, nos
termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, na sede da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA, para a
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, via protocolo no ato da inscrição.
2.10.5. O candidato portador de necessidade especial deverá corresponder ao perfil traçado para o preenchimento
do cargo.
2.10.6. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem prestadas.
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2.10.7. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá, resguardadas as características inerentes às
provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a instituição selecionadora
dispuser na oportunidade.
2.10.8. Para que sejam considerados aprovados, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão obter,
durante todo o processo seletivo, a pontuação mínima estabelecida para todos os candidatos, sendo expressamente
vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às condições para sua aprovação.
2.10.9. Na realização das provas, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência física somente
serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 40 do Decreto Federal nº.
3.298/99.
2.10.10. A ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA. não se
responsabilizará pela elaboração de prova específica para os portadores de necessidade especial que não
comunicarem a deficiência no ato da inscrição.
2.10.11. Por ocasião da contratação dos candidatos classificados a Prefeitura Municipal procederá à análise da
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido, de acordo com as normas do Instituto
Nacional de Previdência Social ‐ INSS.
3. DOS CARGOS E VAGAS OFERECIDOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
3.1. Os cargos e vagas estão distribuídos conforme Anexo I deste edital.
3.2. Os candidatos obrigam‐se a prestar os serviços inerentes ao cargo escolhido, conforme tabela dos cargos e suas
localidades constantes no Anexo I deste edital.
4. DAS PROVAS
4.1. Data e local das provas objetivas e práticas
4.1.1. As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia 20 de Abril de 2014, no período matutino,
das 08h às 11h, nos locais a serem indicados em edital complementar específico, que estará disponível no mural da
Prefeitura e no seguinte endereço eletrônico: www.acpi.com.br.
4.1.2. As provas práticas para os cargos previstos neste edital serão realizadas no mesmo dia da prova objetiva no
período vespertino.
4.1.3. A pontuação máxima da prova prática é 10 pontos para o ensino médio e 10 pontos para o ensino
fundamental.
4.1.3.1. Os critérios da prova prática de digitação serão estabelecidos em edital complementar.
4.2. Das características das provas objetivas
4.2.1. As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, contadas a partir do momento em que todas as
informações forem prestadas aos candidatos.
4.2.2. A constituição das provas objetivas é a seguinte:
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Prefeitura Municipal
Nível Superior

Número
de
questões

Cargos

Disciplina

Engenheiro Agrônomo
Farmacêutico
Médico PSF/HOSPITAL
Nutricionista
Professor Magistério (Itiquira)
Professor Magistério (Ouro Branco
do Sul)
Professor Nível II – Área de
Ciências Humanas (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Ciências Humanas (Ouro Branco
do Sul)
Professor Nível II – Área de
Ciências Naturais (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Ciências Naturais (Ouro Branco do
Sul)
Professor Nível II – Área de
Linguagem (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Linguagem (Ouro Branco do Sul)
Professor Nível II – Área de
Matemática (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Matemática (Ouro Branco do Sul)
Professor Nível II – Pedagogia
Educação Infantil (Itiquira)
Professor Nível II – Pedagogia
Educação Infantil (Ouro Branco do
Sul)
Professor Nível II – Pedagogia I ao
V (Itiquira)
Professor Nível II – Pedagogia I ao
V (Ouro Branco do Sul)

Língua Portuguesa com
interpretação de texto

10

Conhecimentos Gerais

10

Conhecimentos
Específicos

10

Total de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

30

1,00

30,00

Nível Médio
Cargos
Auxiliar de Educação Especial
Auxiliar de Educação Infantil
Inseminado de Animais
Monitor de Esportes
Técnico em Enfermagem
Técnico em Raio X

Disciplina

Número
de
questões

Língua Portuguesa

10

Conhecimentos
Gerais

10

Conhecimentos
Específicos

10

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

30

1,00

30,00
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ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO

Cargos

Disciplina

Número
de
questões

Auxiliar de Serviços Gerais
Coletor de Lixo
Eletricista de Media e Baixa Tensão
Jardineiro
Mecânico Nível I
Mecânico Nível II
Motorista
Operador de Moto Niveladora
Operador de Trator com Pneu
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Auxiliar de Conservação de Vias
Públicas

Língua Portuguesa
e Matemática

10

Conhecimentos
Gerais

05

Conhecimentos
Específicos

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

20

1,00

20,00
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4.2.3. Todas as provas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos contidos no Anexo II deste edital.
4.3. Da realização das provas
4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência de, no mínimo, 60
(sessenta) minutos do horário especificado, trazendo caneta esferográfica de material transparente, de tinta azul ou
preta, Cartão de Identificação/Comprovante de Inscrição e documento de identidade original.
4.3.2. Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros objetos além daqueles exigidos no
item anterior.
4.3.2.1. O fiscal de sala e a coordenação do processo seletivo não se responsabilizarão por danos ou
desaparecimento de objetos, bolsas, celulares e outros objetos que forem deixados na sala pelos candidatos.
4.3.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade original ou
outro documento original, com foto, de igual valor legal, ou seja: carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe
que tenha força de documento de identificação; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista
ou Carteira de Motorista nos moldes atuais.
4.3.3.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do
candidato, sendo expressamente proibida a identificação de candidatos com documentos em fotocópia ou
equivalentes.
4.3.3.2. Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título de eleitor
ou outro diferente daqueles citados no item 4.3.3.
4.3.4. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas de candidatos que comparecerem sem
documentos citados no item 4.3.3, mesmo que tenham solicitado a alguém que traga a documentação até o local de
prova. Vencido o horário permitido, o candidato deverá retirar‐se do espaço físico da local de aplicação de prova
(escolas ou entidades estabelecidas).
4.3.5. Será sumariamente eliminado do processo seletivo o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução
das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou
descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar‐se da sala de provas sem o
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acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante as provas, em qualquer
tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, telefone celular,
livros, códigos, manuais, bonés e outros tipos de chapelaria, óculos escuros, impressos ou anotações, ou, após as
provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das mesmas, constatado por meio de perícia.
4.3.6. Não serão considerados aptos a fazerem as provas aqueles candidatos que estejam impossibilitados de
comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas.
4.3.7. Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas de candidatos que se apresentarem após a
hora determinada para o início das provas.
4.3.8. Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes do Cartão de
Resposta preenchido com caneta esferográfica confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul, não
porosa.
4.3.9. No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo correspondente à alternativa correta seja
totalmente pintado, sob pena de anulação da questão não preenchida corretamente.
4.3.10. As questões respondidas incorretamente não anularão as questões respondidas corretamente.
4.3.11. As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que legíveis, serão
consideradas nulas.
4.3.12. Os pontos, relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da elaboração, serão
atribuídos a todos os candidatos que prestarem a prova para aquele cargo.
4.3.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, eliminando‐se o candidato faltoso.
4.3.14. O candidato, ao terminar as provas, deverá entregar ao fiscal o seu caderno de provas e o seu Cartão de
Resposta.
4.3.15. O candidato que permanecer na sala pelo tempo mínimo de 02 (duas) horas poderá levar consigo o
caderno de provas.
4.3.16. O candidato que sair antes do horário acima mencionado terá oportunidade de retirar o caderno de provas
no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova na sede da prefeitura no horário de
expediente; após esse prazo os cadernos que não forem retirados serão incinerados.
4.3.17. O candidato deverá permanecer no mínimo por uma hora em sala após o início das provas, sob pena de
eliminação, podendo sair apenas para ir ao banheiro, tomar água ou outros casos, devidamente acompanhado do
fiscal.
4.3.18. Os 03 (três) últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados somente quando
todos tiverem concluído a prova, assinando ao sair o relatório dos fiscais de sala.
4.3.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local
reservado. A amamentação dar‐se‐á nos momentos que se fizerem necessários.
4.3.20. Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A falta
de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.
4.4. Do conteúdo programático das provas objetivas
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4.4.1. Os programas das provas objetivas, nos quais constam as matérias a serem exigidas nas provas, fazem parte
do Anexo II deste edital.
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Dos critérios de classificação
5.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela média aritmética das notas obtidas tanto na 1ª como na 2ª
fase, conforme o caso, divulgando‐se o resultado final em ordem decrescente.
5.1.2. O candidato classificado será mantido em cadastro durante o prazo de validade do processo seletivo
simplificado e poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua
responsabilidade o acompanhamento da nomeação através de jornal oficial da Associação Mato‐grossense dos
Municípios (AMM) e no mural da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA – MT, ocorrida durante o prazo de validade do
processo seletivo simplificado.
5.2. Da Prova de Títulos
5.2.1. Os cargos para os quais se admitirá prova de títulos são os de Nível Superior. A pontuação se dará da seguinte
forma:
ORDEM

TÍTULOS

CONDIÇÃO

PONTO

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
01

Especialização

Pós‐graduação em nível de Especialização com
carga horária igual ou superior a 360 horas

0,25

aulas.
02

Mestrado

03

Doutorado

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Pós‐graduação em nível de Mestrado.
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Pós‐graduação em nível de Doutorado.

0,50
0,75

5.2.2. Na análise da Titulação Acadêmica, se for apresentado mais de um título em nível igual ou diferente, será
computado apenas o título de maior pontuação.
5.2.3. Somente será considerado o título obtido na área correspondente ao cargo pretendido, desde que o mesmo
esteja relacionado à Administração Pública.
5.2.4. A Titulação Acadêmica será feita mediante apresentação do respectivo comprovante em fotocópia legível e
autenticada em cartório.
5.2.5. O ponto obtido na prova de títulos será somado à média aritmética das provas objetivas para efeito de
classificação final.
5.2.6. Será aceito diploma, certificado de especialização, mestrado ou doutorado devidamente registrado, nos
termos da legislação vigente.
5.2.7. Somente será computado o ponto da prova de títulos para os candidatos classificados.
5.2.8. Para a entrega dos diplomas/certificados previsto no item 5.2.6 deverá ser utilizado, para tanto, o Formulário
para Apresentação de Títulos constante no Sistema Eletrônico de Interposição de Protocolo de Títulos, no endereço
eletrônico www.acpi.com.br e seguir as instruções ali contidas.
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5.2.8.1. Os títulos deverão ser protocolizados em formulário próprio no endereço eletrônico previsto no item 5.2.8
no período de 17/03/2014 a 28/03/2014, devidamente autenticado em cartório. Não será aceito prova e título
via fax, correio eletrônico ou fora do prazo pré‐estabelecido.
5.3. Da desclassificação
5.3.1. Será considerado desclassificado do processo seletivo simplificado o candidato que:
a) Obtiver um percentual menor que 30% (quarenta por cento) em cada uma das provas objetivas não
específicas;
b)

Obtiver um percentual menor que 40% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos;

c) Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na prova prática;
d) Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na média final, que será mensurado após o
cálculo da média aritmética da soma das provas objetivas não específicas e de conhecimento específico. Ex. 1, para
os cargos com 30 questões: P1+P2+P3 = XX / 3, média final conforme o caso.
e) Ausentar‐se de quaisquer das provas;
f)

Descumprir as normas constantes deste edital ou as orientações dadas pela Equipe de Coordenação do

Processo seletivo simplificado nº 001/2014;
g) Utilizar meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de documentos ou, ainda, que seja
flagrado com “cola” ou passando “cola” para outro candidato;
h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i)

Não entregar a documentação exigida no ato da contratação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

publicação do ato convocatório, ressalvados os casos permitidos por lei;
j)

Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição;

k) Aprovado, não comparecer nos locais, prazos, horários e condições especificados nos atos de convocação.
5.4. Dos critérios de desempate na classificação
5.4.1. Havendo empate na contagem de pontos na classificação em qualquer cargo, serão obedecidos os critérios de
desempate pela ordem a seguir:
a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição nos termos
da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada.
b) candidato que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);
c) candidato que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
d) candidato que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais;
e) candidato que obtiver maior nota na prova prática;
f) candidato que obtiver maior pontuação de títulos (se houver);
g) candidato que tiver mais idade.

6. DO RESULTADO FINAL
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6.1. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado por decreto do Poder Executivo Municipal,
observado o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado no site www.acpi.com.br e na Imprensa
Oficial do Município, de forma resumida ou integral, a critério da Administração Pública.
7. DA CONVOCAÇÃO, DA NOMEAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
7.1. Os candidatos aprovados serão convocados para contratação, atendendo às necessidades da Administração,
seguindo‐se rigorosamente a ordem de classificação, até o limite de vagas estabelecidas, criadas por lei durante a
validade do processo seletivo.
7.2. Os candidatos classificados para cadastro de reserva serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade
do processo seletivo simplificado e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando
sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações na Imprensa Oficial do Município, ocorrida durante o
prazo de validade do processo seletivo simplificado.
7.3. Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado na Imprensa Oficial do Município e,
facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local pré‐estabelecidos para a contratação e
receberem a designação do respectivo local de trabalho.
7.4. Para a contratação o candidato deverá apresentar documentação original e fotocópia autenticada em cartório,
que comprove o que segue abaixo:
7.4.1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
7.4.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I, da CF/88);
7.4.3. Certidão de Casamento ou Nascimento;
7.4.4. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); e CPF
7.4.5. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
7.4.6. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
7.4.7. Cartão do PIS/PASEP;
7.4.8. Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à contratação;
7.4.9. Título de Eleitor;
7.4.10. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos,
relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado);
7.4.11. Certidão Negativa de Débitos para com o município de contratação;
7.4.12. Atestado de Saúde Física e Mental (Pré‐Admissional) expedido por médico do trabalho, indicado pela
Prefeitura Municipal;
7.4.13. 02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
7.4.14. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo‐se
comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;
7.4.15. Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
7.4.16. Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual
concorre, devidamente registrado pelo MEC;
7.4.17. Declaração contendo endereço residencial;
7.4.18. Declaração negativa de acúmulo de cargo público;
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7.4.19. Declaração de Bens;

7.4.20. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função.
7.5. Os candidatos convocados farão exame médico admissional, que será realizado por uma Junta Médica do
Município.
7.5.1. Os candidatos aprovados e convocados submeter‐se‐ão à inspeção médica atendendo legislação em vigor,
observando o que segue.
7.5.2. A inspeção médica terá carater eliminatório.
7.5.3. O exame médico admissional correrá às expensas do candidato.
7.5.4. CPF dos dependentes maiores de 14 anos;
7.5.5. CPF do Pai e da Mãe;
7.5.6. Conta Corrente no Banco do Brasil S/A
7.5.7. Cópia da Carteira de Trabalho onde consta o número e os dados pessoais
8. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO
8.1. A nomeação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no Regime Jurídico Administrativo, instituído
pela Lei Municipal Nº 803/2013 de 26 de novembro de 2013, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O presente processo seletivo simplificado terá prazo de validade de um ano, contados a partir de sua
homologação, podendo ser prorrogado.
9.2. A inscrição neste processo seletivo, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento e a
aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes deste edital.
9.3. Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a contratação, a Prefeitura Municipal
de ITIQUIRA promoverá tantas convocações e contratações quantas julgar necessárias durante o período de
validade do processo seletivo, dentre os candidatos classificados, observando sempre o número de vagas existentes,
ou que venham a ser criadas por lei complementar específica.
9.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer nas
datas estabelecidas pela Administração para contratação, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
9.5. O candidato que, à época da contratação não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis para o
exercício legal do cargo para o qual foi aprovado, será considerado eliminado sumariamente, não podendo ser
aproveitado para outro cargo.
9.6. A Prefeitura Municipal de ITIQUIRA poderá convocar, para o preenchimento de vagas surgidas no decorrer do
prazo de validade deste processo seletivo, os candidatos classificados, observando‐se o cargo e a ordem de
classificação, rigorosamente.
9.7. A Prefeitura Municipal de ITIQUIRA fará divulgar, sempre que necessário, as normas complementares ao
presente edital e avisos oficiais.
9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento que lhe diz
respeito.
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9.9. Todas as publicações pertinentes a este processo seletivo, enquanto em andamento e até a divulgação do
resultado, serão feitas no endereço eletrônico da www.acpi.com.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal,
bem como no Jornal Oficial do Município, sendo este o Jornal da Associação dos Municípios Mato‐grossenses
(www.amm.org.br).
9.10.1. As publicações relativas à homologação do processo seletivo e à convocação dos aprovados serão tornadas
públicas por meio da Imprensa Oficial do Município, bem como no endereço eletrônico da www.acpi.com.br, no
quadro de avisos da Prefeitura Municipal, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA a
publicação e do candidato o acompanhamento de tais publicações.
9.10.2. Para a finalidade específica do subitem acima, considera‐se órgão de Imprensa Oficial do Município o Jornal
da Associação dos Municípios Mato‐grossenses (www.amm.org.br).
9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de ITIQUIRA, em conjunto com a Comissão
Organizadora do Processo seletivo simplificado nº 001/2014 e a ACP & Informática Ltda.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Do Cronograma de Execução do Processo seletivo simplificado nº 001/2014
DATAS PREVISTAS
10/03/2013
12/03/2013
17/03 a 28/03/2013
17/03 a 18/03/2013
21/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
08/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
20/04/2014
21/04/2014
23/04/2014
25/04/2014
28/04/2014
05/05/2014
07/05/2014
09/05/2014
09/05/2014

EVENTOS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
PERÍODO DE INSCRIÇÕES E PROTOCOLIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
PERÍODO DE INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ISENTAS DE PAGAMENTO DE TAXA
VENCIMENTO DO BOLETO (HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO BANCÁRIO)
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PAGAS (LISTAGEM COM CONFIRMAÇÃO E SEM CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO)
PRAZO FINAL PARA REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES
DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA PRÁTICA
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR APÓS AS 18 HORAS
PRAZO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
• DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA
• DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS PROVAS OBJETIVAS E DA PROVA PRÁTICA
PRAZO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO EXECUTIVO
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
001/2014 AO EXECUTIVO

10.2. Dos Recursos
10.2.1. Admitir‐se‐á um único recurso por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao conteúdo
das questões.
10.2.2.1. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados, não sendo aceitos/analisados recursos sem
argumentação plausível ou que não possuam de modo claro o requerimento do candidato.
10.2.3. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, o ponto a ela correspondente será atribuído a todos
os candidatos, independentemente da formulação ou não de recurso.
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10.2.4. Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos
recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso da modificação
decorrente das impugnações.
10.2.5. O recurso deverá ser apresentado em formulário específico disponibilizado no Anexo III deste edital,
datilografado ou digitado, assinado pelo candidato, e enviado pelo link recursos no site www.acpi.com.br.
10.2.6. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que será fixado
no átrio da Prefeitura Municipal e dado conhecimento no site supracitado, na forma de retificação do gabarito ou do
resultado, conforme o caso.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO &
INFORMÁTICA LTDA., juntamente com a Prefeitura Municipal de ITIQUIRA/MT.
ITIQUIRA – MT, 10 de março de 2014.

Ana Maria Moraes e Souza
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
N.º 001/2014
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Anexo I – DOS CARGOS E DAS VAGAS
NÍVEL SUPERIOR

Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de
Prova

Remuneração
Inicial R$

Carga
Horária

VAGAS
Itiquira

Engenheiro Agrônomo
01
Farmacêutico
02
03
04

Médico PSF/HOSPITAL
Nutricionista

Professor Magistério (Itiquira)
05

06
07
08
09
10

Professor Magistério (Ouro
Branco do Sul)
Professor Nível II – Área de
Ciências Humanas (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Ciências Humanas (Ouro
Branco do Sul)
Professor Nível II – Área de
Ciências Naturais (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Ciências Naturais (Ouro
Branco do Sul)

Ensino Superior Completo na
Área, com Registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior Completo na
Área, com Registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior Completo na
área, com Registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior Completo na
Área, com Registro no
Conselho de Classe

Objetiva + Prova
de Títulos

2.300,00

40h

01

Objetiva + Prova
de Títulos

3.014,35

40h

02

Objetiva + Prova
de Títulos

7.234,70

40h

03

Objetiva + Prova
de Títulos

1.808,67

40h

02

Ensino Médio Magistério/
ou Ensino Superior
Completo em Pedagogia
Ensino Médio Magistério/
ou Ensino Superior
Completo em Pedagogia.
Ensino Superior Completo
em História ou Geografia.
Ensino Superior Completo
em História ou Geografia

Objetiva + Prova
de Títulos

1.029,99

30h

05

Objetiva + Prova
de Títulos

1.029,99

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Ensino Superior Completo
em ciências biológicas
Ensino Superior Completo
em ciências biológicas

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

OBS

PNE

Total
01

01

03
03

01

03

01

03
03

05

03
03

03
04

03
04

02

02
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12
13
14
15
16
17
18

Professor Nível II –Área de
Linguagem a (Itiquira)
Professor Nível II –
Linguagem (Ouro Branco do
Sul)
Professor Nível II – Área de
Matemática (Itiquira)
Professor Nível II – Área de
Matemática (Ouro Branco do
Sul)
Professor Nível II – Pedagogia
Educação Infantil (Itiquira)
Professor Nível II – Pedagogia
Educação Infantil (Ouro
Branco do Sul)
Professor Nível II – Pedagogia
I ao V (Itiquira)
Professor Nível II – Pedagogia
I ao V (Ouro Branco do Sul)

Ensino Superior Completo
em Letras ou Educação
Física ou Artes
Ensino Superior Completo
em Letras ou Artes

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Ensino Superior Completo
na Área de Matemática
Ensino Superior Completo
na Área de Matemática

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Ensino Superior Completo
na Área de Pedagogia
Ensino Superior Completo
na Área de Pedagogia

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Ensino Superior Completo
na Área de Pedagogia
Ensino Superior Completo
na Área de Pedagogia

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

Objetiva + Prova
de Títulos

1.199,82

30h

02

02

02

02

03

03
01

12
13
14

01
01

12

01

13

01

14

‐

07

07

NÍVEL MÉDIO
Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de
Prova

Remuneração
Inicial R$

Carga
Horária

VAGAS
Itiquira OBS PNE

Total

01

Auxiliar de Educação Especial

Ensino Médio Completo

Objetiva + Prática

980,00

40h

03

03

01

06

02

Auxiliar de Educação Infantil

Ensino Médio Completo

Objetiva + Prática

980,00

40h

08

12

02

20

03

Inseminador de Animais

Ensino Médio Completo

Objetiva

1.240,70

40h

01

00

00

01
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04
05
06

Monitor de Esportes

Ensino Médio Completo

Técnico em Enfermagem

Ensino Médio Completo
+ Curso Técnico em
Enfermagem
Ensino Médio Completo
Curso Técnico em Raio X

Técnico em Raio X

Objetiva + Prática

678,00 +
Complemento
Constitucional

40h

01

01

00

02

Objetiva + Prática

962,61

40h

15

10

02

25

Objetiva

1.205,78

40h

02

01

00

03

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGOS

Nº

Requisitos

Tipo de
Prova

Remuneração
Inicial R$

Carga
Horária

VAGAS
Itiquira OBS PNE

Auxiliar de Serviços Gerais
01
02
03
04
05
06
07

Ensino
Fundamental
Incompleto

Objetiva + Aptidão
Física

Auxiliar de Conservação de Vias
Públicas

Ensino
Fundamental
Incompleto

Coletor de Lixo

Ensino
Fundamental Objetiva + Aptidão
Incompleto
Física
Ensino
Fundamental Objetiva + Prova
completo
Pratica
Ensino
Fundamental
Incompleto
Objetiva

Eletricista de Média e Baixa Tensão
Jardineiro
Mecânico Nível I
Mecânico Nível II

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Incompleto

Objetiva+ Aptidão
Física

Objetiva + Prova
Pratica
Objetiva + Prova
Pratica

678,00 +
Complemento
Constitucional
678,00 +
Complemento
Constitucional

Total

40h

09

03

01

12

40h

16

04

02

20

980,00

40h

14

06

02

20

2.300,00

40h

01

678,00 +
Complemento
Constitucional

40h

08

02

01

10

1.808,67

40h

02

00

00

02

2.300,00

40h

01

01

00

02

01
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08
09
10
11

Motorista
Operador de Moto Niveladora
Operador de Trator com Pneu
Pedreiro
Servente de Pedreiro

12

Ensino
Fundamental
Incompleto+ CNH D ou
Superior
Ensino
Fundamental
completo
Ensino
Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Incompleto

Objetiva + Prova
Pratica
Objetiva + Prova
Pratica
Objetiva + Prova
Pratica
Objetiva + Prova
Pratica
Objetiva + Prova
Pratica

869,08

40h

19

16

04

35

1.808,67

40h

03

00

00

03

1.240,70

40h

01

01

00

02

827,16

40h

10

02

01

12

678,00 +
Complemento
Constitucional

40h

06

02

01

08
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo programático das provas do Processo Seletivo nº 001/2014 da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA – MT
está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as disposições deste anexo.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo
e consistirão em:
1. Língua Portuguesa;
2. Matemática;
3. Conhecimentos Gerais;
4. Conhecimentos Específicos.

LINGUA PORTUGUESA  Para todos os cargos deste grupo

1. Interpretação de texto; 2. Sinônimo e antônimo; 3. Ortografia; 4. Divisão silábica; 5. Acentuação gráfica; 6.
Pontuação; 7. Classe de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral
e verbo.
Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen.

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA  Para todos os cargos deste grupo

1. Operações aritméticas fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão; 2. Operações com números
inteiros e números fracionários e problemas envolvendo as operações fundamentais; 3. Frações; 4. Números
decimais.

CONHECIMENTOS GERAIS  Para todos os cargos deste grupo

1. História do Estado de Mato Grosso: Geografia do Estado de Mato Grosso: os municípios de mato grosso;
localização geográfica; os componentes do meio físico e suas relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação; 2.
Município de Itiquira: aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e outros; Poderes Legislativo
e Executivo; 6. Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do mundo, do País, do Estado de Mato Grosso e do
Município de Itiquira adquiridos através dos meios de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Auxiliar de Serviços Gerais: 1. Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; 2. Limpeza de paredes, tetos,
portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; 3. Polimento de
objetos, peças e placas de metal; 4. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e
defensivo; 5. Prevenção de acidentes; 6. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 7. Materiais utilizados na limpeza em geral; 8.
Noções básicas de limpeza de prédios públicos; 9. Comportamento; 10. Comunicação; 11. Higiene Pessoal: Bem‐estar
físico, mental e social e aparência pessoal; 12. EPIs e EPCs; 13. O que é e como deve ser a limpeza profissional; 14.
Tipos de Limpeza; 15. Produtos, máquinas, equipamentos e acessórios de limpeza adequados. 16. Atividades
específicas teóricas inerentes ao cargo.
Auxiliar de Conservação de Vias Publica: 1. Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; 2. Limpeza de
paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; 3.
Polimento de objetos, peças e placas de metal; 4. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente,
desinfetante e defensivo; 5. Limpeza de ruas e coleta de lixo; 6. Serviços de capinagem, jardinagem, aceramento de
cercas, podas de árvores, serviços de serventes de obras; 7. Prevenção de acidentes; 8. Atitudes no serviço; regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
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Coletor de Lixo: 1. Noções sobre seleção e separação de tipos de lixo. 2. Cuidados do manuseio do lixo. 3.
Materiais biodegradáveis (o que são, quais são), materiais recicláveis (o que são, quais são). 4. Coletas de Lixo e
tipos de recipientes; 5. Normas básicas de segurança para carregar e descarregar caminhões. 6. Aterro Sanitário; 7.
Manutenção de limpeza de praças, ruas e estradas; 8. Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos; 9.
Reciclagem; 10. Proteção ao meio ambiente: utilização de materiais, conservação, descartes e impactos ambientais;
11. Equipamentos de proteção. 12. Segurança no trabalho.
Eletricista de Media e Baixa Tensão: 1. Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados
em eletricidade; 2. Conhecimentos das normas de segurança; 3. Conhecimento do material empregado. 4.
Qualidade do material; Isolantes. 5. Cargas; Fases; Circuito; Prática da função. 6. Regulagens com voltímetro,
amperímetro, extratores, adaptadores. 7. Serviços de Solda; Refletores; Antenas; Ligações elétricas provisórias e
definitivas; 8. Conhecimento de Motores, bombas, painéis elétricos, circuitos elétricos e redes de média e baixa
tensão. 9. Comandos e instalações elétricas.
Jardineiro 1. Condução de equipamentos técnicos ao local de trabalho; 2. Execução e auxílio dos serviços de
jardinagem; 3. Zelo e cuidado de árvores frutíferas; 4. Limpeza de estátuas e monumentos públicos; 5. Cultivo de
mudas de plantas diversas; cultivo de plantas ornamentais; 6. Noções de tipos de plantas ornamentais e
medicinais; 7. Operacionalização de máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, máquinas de fabricar
telas de arame e similares; 8. Zelo do funcionamento e limpeza dos equipamentos utilizados ou em uso; 9. Manejo
de instrumentos agrícolas; 10. Poda de árvores; 11. Identificação de ferramentas; 13. Manutenção da segurança no
trabalho; 14. Regras de relações humanas; 15. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Mecânico Nível I e Mecânico Nível II : Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; 2.
Conhecimentos geral e específico das técnicas de lubrificação de veículos automotores; manutenção de máquinas,
abastecimento, lubrificação e emprego de graxas; 3. Sistema de freios: conserto, troca e recuperação; 4. Sistema de
suspensão: conserto, troca e recuperação; 5. Sistema elétrico: conserto, troca e recuperação; 6. Sistema de injeção
eletrônica; 7. Sistema de ventilação, ar condicionado e portas elétricas; sistema de arrefecimento: conserto, troca e
recuperação; 8. Identificação de peças e suas finalidades; 9. Atualização de tecnologia inerente à profissão de
mecânico; 10. Procedimentos para atender socorros, utilização de guinchos; 11. Noções de segurança no trabalho e
prevenção de acidentes.
PROVA PRÁTICA:
1. Localizar falhas de partidas
2. Localizar falhas no funcionamento do motor;
3. Localizar falhas de indicadores de temperatura do motor e nível de combustíveis;
4. Identificar peças e ferramentas.
5. Identificação de montagem e desmontagem em caixa de mudança e no sistema do funcionamento da esteira.
6. Como é feita a limpeza das peças e ferramentas.
Motorista Escolar  CNH Categoria D ou Superior: 1. Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; regra de
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; 2.classificação das vias;
deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e
contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6. Tipos
de sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de defeitos
simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados necessários para
conservar o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos
simples do sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; 12. Conhecimento de
regras de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e
prevenção de acidentes e incêndio.
PROVA PRÁTICA  Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de
manobras e procedimentos práticos de funcionamento. ESTE CARGO TEM COMO PRÉREQUISITO O PORTE DE
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CNH COM CATEGORIA “D”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO
DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA.
Operador de Trator com Pneu: Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros;
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão:
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba;
filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio‐motor, graxas para rolamento, manutenção e
lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a
95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268). Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de
Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias
sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes.
Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de
operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia.
Prova prática: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de
manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a máquina do
respectivo cargo.
Pedreiro: Materiais da construção civil: cimento, areia, pedra, brita, madeira, aço, concreto, plásticos. Noções de
recebimento, especificação e inspeção de materiais. Métodos construtivos. Impermeabilização: tipos e aplicações.
Fundações: tipos e processos executivos. Materiais utilizados. Formas e escoramentos: tipos de forma, materiais
utilizados e especificações construtivas. Instalações elétricas: tipos de instalações residenciais, materiais utilizados
e processos executivos. Paredes, painéis e acabamentos: principais tipos de paredes e painéis, processos
executivos da alvenaria de vedação e demais elementos da alvenaria: vergas, esquadrias, peitoris e ferragens.
Acabamento: processos executivos (chapisco, emboço, reboco, gesso).
Servente de Pedreiro: 1. Uso e cuidados com as ferramentas, máquinas e equipamentos de seu uso no trabalho; 2.
Execução de obras de alvenaria; 3. Assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos e cerâmicas; 4. Execução de reparos
em paredes, tetos, telhados e rebocos; 5. Montagem de caixilhos de ferro, arame e solda para construir armação; 6.
Aplicação de concreto; 7. Prevenção de acidentes no trabalho; 8. Regras de hierarquias no serviço público; 9.
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho; 10. Zelo pelo patrimônio público.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para cada cargo
e consistirão em:
1. Língua Portuguesa;
2. Matemática;
3. Conhecimentos Gerais;
4. Conhecimentos Específicos.
LINGUA PORTUGUESA  Para todos os cargos deste grupo
Interpretação de texto; Sinônimo e antônimo; Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Pontuação; fonética:
letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro consonantal, dígrafo; Classe de
palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral, verbo, advérbio,
conjunção e interjeição; Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do
Hífen.
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA  Para todos os cargos deste grupo
Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas fundamentais: adição;
subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo;
Estudo da proporcionalidade e regra de três; Porcentagem e juros simples; Frações; Números decimais;
Geometria; Potenciação; Equações e inequações de 1º Grau.
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CONHECIMENTOS GERAIS  Para todos os cargos deste grupo
História do Estado de Mato Grosso: Período Colonial; a bandeira de Pascoal Moreira Cabral; a descoberta de ouro;
o abastecimento da região; a descoberta de novas minas; criação da capitania de Mato Grosso; Período Imperial: a
transferência da capital para Cuiabá; a economia: erva mate, poaia, borracha, casas comerciais, usinas de açúcar e
pecuária; a questão da escravidão; Período Republicano: o coronelismo e a 1.ª República divisão do Estado de
Mato Grosso;os processos de migração; Geografia do estado de Mato Grosso: Os municípios de Mato Grosso;
Localização geográfica; Os componentes do meio físico e suas relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação; A
utilização dos recursos naturais e a Preservação ambiental; Aspectos da colonização oficial e particular em Mato
Grosso e a formação dos municípios; Fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. Meios de transporte e
comunicação; Atividades econômicas; Município de ITIQUIRA: aspectos históricos, geográficos, econômicos,
políticos, sociais e outros; poder legislativo e executivo; Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do
Mundo, do País e do Estado de Mato Grosso e do Município de ITIQUIRA adquiridos através dos meios de
comunicação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Operador de Moto Niveladora: 1. Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou
esteiras, de lâminas, de escarificador e caçamba móvel; 2. Escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e
cascalho; 3. Nivelamento de terrenos, estradas e pistas de aeroportos; 4. Manutenção de máquinas; abastecimento;
lubrificação e emprego de graxas; 5. Registros necessários sobre maquinários pesados; 6. Registro de horas de
máquinas; quilometragem de veículos; número de viagens; distâncias de aplicação de materiais de empréstimo,
jazido ou bota‐fora; 7. Classificação quanto ao tipo de carga (ruim, média ou boa); 8. Orientação e instrução de
manobras de máquina e veículos; 9. Defeitos simples do motor; 10. Procedimentos corretos para economizar
combustível; 11. Cuidados necessários para conservar a máquina em boas condições mecânicas; sistema de freios;
defeitos simples do sistema elétrico; 12. Noções gerais de regras de circulação; regra de ultrapassagem; regra de
mudança de direção; regra de preferência; velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições do
condutor; 13. Noção das infrações básicas para a apreensão de documento de habilitação de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro e infrações básicas para a cassação do documento de habilitação; 14. Principais crimes e
contravenções no volante; 15. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 16. Tipos
de sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 17. Noções básicas de
mecânica de veículo automotor e maquinários; 18. Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos;
19. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes e incêndios.
Prova prática: Serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de
manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado, a máquina do
respectivo cargo.
Inseminador de Animais: Histórico da inseminação; manejo do rebanho bovino (alimentação, sanitário e
reprodutivo); manejo da fazenda; instalações para os animais; conhecimentos sobre higiene e sanidade animal;
controle zootécnicos; reprodução de bovinos; melhoramento genético; Conhecimentos veterinários elementares,
especialmente sobre as características e condições de cio e gestação; anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor
de bovinos; cruzamento entre raças; prevenção de acidentes com os animais; prevenção de acidentes com os
funcionários; manipulação do sêmen. equipamentos e material utilizado nos serviços de inseminação artificial,
inclusive daqueles relativos à segurança e higiene do inseminador; demais conhecimentos inerentes à área de
atuação.
Monitor de Esportes: técnicas fundamentais e regras oficiais, princípios didáticos pedagógicos para o processo de
ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para
diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, atividade esportiva na infância e adolescência, aprendizagem e
psicomotricidade.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
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As provas objetivas para os cargos de nível médio serão elaboradas de acordo com a composição
estabelecida no edital para cada cargo e consistirão em:
1. Língua Portuguesa;
2. Conhecimentos Gerais;
3. Conhecimentos Específicos.
LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos
1. Interpretação de texto; 2. Uso informal e formal da língua; uso da língua e adequação ao contexto, norma culta;
3. Elementos da comunicação e funções da Linguagem; 4. Significação de palavras: antonímia, sinonímia,
homonímia, paronímia. Polissemia. Denotação e conotação. 5. Ortografia; 6. Classes de palavras; 7. Estrutura e
formação de palavras. 8. Acentuação gráfica e tônica. 9. Sintaxe: oração e período, tipos de sujeito, tipos de
predicado, processos de coordenação e subordinação, regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e
verbal, pontuação. Nova Ortografia: mudanças no alfabeto, mudanças nas regras de acentuação, uso do hífen.
capacidade, tempo e volume.
CONHECIMENTOS GERAIS  Para todos os cargos
História Política e Econômica de Mato Grosso: 1. Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, 1.1. Fundação
de Cuiabá, 1.2. Idéias de administradores e primeiros desentendimentos, 1.3. Rodrigo César e o ouro de Cuiabá;
1.4. Os Lemes; 1.5. Índios Paiaguás; 1.6. Fundação de Vila Bela; 1.7. Capitães‐generais de 1748 a 1821; 1.8. Forte de
Coimbra; 1.9. Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10. A Rusga; 1.11. Os Alencastro. 1.12. Mato Grosso na guerra do
Paraguai; 1.13. Divisão do Estado.
Geografia de Mato Grosso: 1.1. Mato Grosso e a região Centro‐Oeste; 1.2. Geopolítica de Mato Grosso; 1.3.
Ocupação do território; 1.4. Aspectos físicos e domínios naturais do espaço mato‐grossense; 1.5. Aspectos
socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6. Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7. Programas governamentais e
fronteira agrícola mato‐grossense; 1.8. A economia do Estado no contexto nacional; 1.9. A urbanização do Estado;
1.10. Produção e as questões ambientais.
História do Município de ITIQUIRA: 1.1. Aspectos históricos e geográficos; 1.2. Aspectos econômicos e sociais;
1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4. Atualidades gerais: político, econômico, social e ambiental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Auxiliar em Educação Infantil: 1. Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos,
elementos, formas e barreiras, 2. Princípio de qualidade no atendimento, 3. Desinfecção, Esterilização, 4. Assepsia
e Antissepsia das mãos, 5. materiais e instalações. Noções de medicamentos, 6. O cuidado humano, 7 Doenças mais
comuns na infância; 8. Considerações sobre a alimentação das crianças; Adaptações ambientais; 9. Higiene,
vestuário e cuidados com a pele; 10. Transtornos do sono: insônia e sonolência excessiva; 11. Alterações do
comportamento: irritação, 12. agitação e agressividade; 13. Instabilidade e quedas;
Auxiliar em Educação Especial: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069/90; Noções Básicas sobre
Relações Humanas; Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e
barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Antissepsia das mãos,
materiais e instalações. Noções de medicamentos. O cuidado humano. Doenças mais comuns na infância;
Considerações sobre a alimentação das crianças; Adaptações ambientais; Higiene, vestuário e cuidados com a pele;
Transtornos do sono: insônia e sonolência excessiva; Alterações do comportamento: irritação, agitação e
agressividade; Instabilidade e quedas;
Técnico em Enfermagem: 1. Ética Profissional; 2. Conceito de saúde e doença; 3. Assistência de Enfermagem;
conceito e objetivo; 4. Equipe de Enfermagem; 5. Tipos de unidade de saúde; Unidade do paciente; 6. Prevenção e
controle de infecção hospitalar; Medidas de assepsia; higienização; desinfecção; anti‐sepsia e esterilização;
preparo de material para esterilização; 7. Segurança do paciente acamado; movimentação, tipos e objetivos;
transporte, precauções e conforto; 8. Pesagem e mensuração; 10. Verificação de temperatura, pulso, respiração e
tensão arterial; 11. Finalidades e cuidados na aplicação quente e fria no cateterismo; 12. Instilação e irrigação
vesical na lavagem vaginal e nos puretivos; 13. Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia,
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vômito, fratura, lipotimia, convulsão, insolação, corpo estranho, picada de insetos e envenenamentos; 14.
Administração de medicamentos por via oral e parenteral; 15. Preparo de drogas e soluções.
Técnico em Raio X: Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e
Funcionamento dos Aparelhos de Raios X; Constituição dos Tubos Formadores de Raios X; Unidade de dose e
dosimetria; Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens
radiográficas; Os efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na
Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas; Técnicas Radiográficas Odontológicas;
Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas; Erros nas radiografias; Garantia de qualidade.
SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social.
Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação
local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de
Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e
Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação
Compulsória. Educação em saúde.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
As provas objetivas para os cargos de nível superior completo serão elaboradas de acordo com a
composição estabelecida no edital para cada cargo e consistirão em:
1. Língua Portuguesa com interpretação de texto;
2. Conhecimentos Gerais;
3. Conhecimentos Específicos;
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual;
coerência textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de linguagem. 2. Ortografia. 3.
Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial;
acentuação dos hiatos; acentuação dos ditongos. 4. Morfologia: estrutura e formação de palavras, processos de
formação de palavras; classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo,
advérbio, interjeição e numeral. 5. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes
da oração (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos acessórios da oração
(aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial), termo independente (vocativo); orações coordenadas e orações
subordinadas; concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência verbal; uso da crase;
pontuação. Nova Ortografia: mudanças no alfabeto, mudanças nas regras de acentuação, uso do hífen.
CONHECIMENTOS GERAIS
Historia Política e Econômica de Mato Grosso: 1. Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, 1.1 Fundação
de Cuiabá, 1.2 Idéias de administradores e primeiros desentendimentos, 1.3 Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; 1.4
Os Lemes; 1.5 Índios Paiaguás; 1.6. Fundação de Vila Bela; 1.7 Capitães‐generais de 1748 a 1821; 1.8. Forte de
Coimbra; 1.9 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10 A Rusga; 1.11 Os Alencastro 1.12 Mato Grosso na guerra do
Paraguai; 1.13 Divisão do Estado.
Geografia de Mato Grosso: 1.1. Mato Grosso e a região Centro‐Oeste; 1.2. Geopolítica de Mato Grosso; 1.3
Ocupação do território; 1.4 aspectos físicos e domínios naturais do espaço mato‐grossense; 1.5 Aspectos
socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6 Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7 Programas governamentais e
fronteira agrícola mato‐grossense; 1.8 A economia do Estado no contexto nacional; 1.9 A urbanização do Estado;
1.10 Produção e as questões ambientais.
História do Município de ITIQUIRA: 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 1.2 Aspectos econômicos e sociais;
1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, econômico, social e ambiental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Engenheiro Agrônomo: Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão.
Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e
analisando resultados obtidos para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas, a
adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas; estudar os
efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando
experiências e analisando seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas
de tratamento do solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; elaborar novos métodos
de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e/ou aprimorar os já existentes,
baseando‐se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior rendimento
possível do cultivo; executar outras atribuições afins.
Farmacêutico: 1.Farmacologia clínica e terapêutica. 2. Farmacovigilância. 3. Interações medicamentosas. 4.
Fármacos e exames laboratoriais. 5. Analgésicos, antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, antialérgicos, anti‐
hipertensivos, antiácidos, anorexígenos, antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, vitaminas. 6. Fármacos na
gestação / amamentação. 7. Microbiologia e Imunologia Clínica. 8. Hematologia. 9. Vias de administração de
fármacos. 10. Corticoides. 11. Anti‐ inflamatórios. 12. Formas farmacêuticas 13. Doenças causadas por vermes.
Médico PSF/HOSPITAL: Aspectos clínicos, epidemiológicos, fisiopatologia e tratamento de: Insuficiência
Cardíaca, Insuficiência Coronariana, Insuficiência Hepática, Insuficiência Renal Aguda e Crônica, Pneumonias,
Doenças Pulmonares Obstrutivas (Asma, Bronquite Crônica, Enfisema Pulmonar), Síndrome do Desconforto
Respiratório do Adulto, Diarréia Aguda e Crônica, Imunodeficiências primárias e adquiridas, Diagnóstico
Diferencial e Abordagem do Paciente em Coma, Anemias, Distúrbios Somatoformes, Desnutrição no Adulto,
Distúrbios da Hemostasia, Diagnóstico Diferencial das Artrites, Leucemias e Linfomas e suas complicações.
Conhecimentos gerais de Medicina Legal. Suporte avançado em trauma. Suporte avançado em cardiologia;
Doenças autoimunes (Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatoide, Febre Reumática, Artrites Soronegativas),
Distúrbios do Equilíbrio Ácido‐Básico, Distúrbios Hidroeletrolíticos, Neoplasias Primárias e Metastáticas, Diabetes
Mellitus e suas complicações agudas e crônicas, Síndrome do Hipo e Hipertireoidismo. Sistema Único de Saúde
(SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 648/GM de 28/03/2006);
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de
30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154, de 24/01/2008, e suas alterações). Código de
Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das
patologias mais prevalecentes.
Nutricionista: Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como planejar,
organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; planejar, coordenar, supervisionar
e avaliar estudos dietéticos; realizar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; prestar assistência
e educação nutricional à coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos; prestar assistência dietoterápica
hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando,
supervisionando e avaliando dietas para enfermos; executar outras atribuições afins.
Professor Magistério (Itiquira): Teorias do desenvolvimento da criança e da aprendizagem. O afetivo, o
cognitivo e o socio‐interacionismo no processo de aprendizagem infantil. A personalidade da criança e o processo
educacional. O pensamento e a linguagem. A alfabetização, a leitura e a produção de textos. A resolução de
problemas e a prática pedagógica. O processo histórico do conhecimento matemático. A importância dos
brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento psicológico da criança. Noções básicas dos conteúdos da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Estratégias de organização do espaço da sala de aula.
Planejamento das aulas de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis. A disciplina e a indisciplina
no contexto da sala de aula. A utilização das metodologias de acordo com as temáticas abordadas. Compreensão
das teorias curriculares e a aplicabilidade no processo de ensino‐aprendizagem nos anos iniciais. Entendimento da
interdisciplinaridade e da transversalidade no planejamento pedagógico. Avaliação no processo de ensino e
aprendizagem da escola como meio de reflexão da prática pedagógica. Orientações gerais do Ensino Fundamental
de nove anos: Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e suas alterações. Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providências. A organização do trabalho pedagógico com ênfase na alfabetização e letramento e Educação
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Matemática, destacando situação‐problema. Conhecimento matemático em ação e transposição didática como
eixos norteadores. A implementação do currículo nos anos iniciais: didática e metodologias de alfabetização e das
diversas disciplinas do currículo no Ensino Fundamental e ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Professor Magistério (Ouro Branco do Sul): Teorias do desenvolvimento da criança e da aprendizagem. O
afetivo, o cognitivo e o socio‐interacionismo no processo de aprendizagem infantil. A personalidade da criança e o
processo educacional. O pensamento e a linguagem. A alfabetização, a leitura e a produção de textos. A resolução
de problemas e a prática pedagógica. O processo histórico do conhecimento matemático. A importância dos
brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento psicológico da criança. Noções básicas dos conteúdos da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Estratégias de organização do espaço da sala de aula.
Planejamento das aulas de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis. A disciplina e a indisciplina
no contexto da sala de aula. A utilização das metodologias de acordo com as temáticas abordadas. Compreensão
das teorias curriculares e a aplicabilidade no processo de ensino‐aprendizagem nos anos iniciais. Entendimento da
interdisciplinaridade e da transversalidade no planejamento pedagógico. Avaliação no processo de ensino e
aprendizagem da escola como meio de reflexão da prática pedagógica. Orientações gerais do Ensino Fundamental
de nove anos: Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e suas alterações. Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providências. A organização do trabalho pedagógico com ênfase na alfabetização e letramento e Educação
Matemática, destacando situação‐problema. Conhecimento matemático em ação e transposição didática como
eixos norteadores. A implementação do currículo nos anos iniciais: didática e metodologias de alfabetização e das
diversas disciplinas do currículo no Ensino Fundamental e ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Professor Nível II  Área de Ciências Humanas (Itiquira): Aspectos Físicos: Clima, Vegetação, Relevo,
Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos Ambientais nos Ecossistemas Naturais e Agrícolas; Aspectos
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: Aspectos Geográficos, Econômicos, Físicos e Sociais do
Estado de Mato Grosso. Geografia do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Fundamentos teóricos do
Pensamento Histórico; Didática e prática dos procedimentos de produção do conhecimento histórico; Linguagem e
ensino de História; Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de História; O ofício do
historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e História; Passagens da Antiguidade para o Feudalismo;
Mundo Medieval; Expansão Européia do século XV; Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil ‐ Sistema Colonial;
Brasil ‐ Império; Brasil ‐ República; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico‐Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais de História;
Aspectos da História da África e dos povos afro‐americanos e ameríndios; História da América.
Professor Nível II  Área de Ciências Humanas (Ouro Branco do Sul): Aspectos Físicos: Clima, Vegetação,
Relevo, Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos Ambientais nos Ecossistemas Naturais e Agrícolas; Aspectos
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: Aspectos Geográficos, Econômicos, Físicos e Sociais do
Estado de Mato Grosso. Geografia do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Fundamentos teóricos do
Pensamento Histórico; Didática e prática dos procedimentos de produção do conhecimento histórico; Linguagem e
ensino de História; Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de História; O ofício do
historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e História; Passagens da Antiguidade para o Feudalismo;
Mundo Medieval; Expansão Européia do século XV; Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil ‐ Sistema Colonial;
Brasil ‐ Império; Brasil ‐ República; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico‐Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais de História;
Aspectos da História da África e dos povos afro‐americanos e ameríndios; História da América.
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Professor Nível II  Área de Ciências Naturais (Itiquira): Citologia. Histologia: Animal e vegetal. Fisiologia
Humana (órgãos e funções vitais). Reprodução Humana, métodos anticoncepcionais, DST e AIDS. A diversidade
dos seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. Ecologia: Habitat e nicho ecológico Noções
de Química: Geral, Físico‐química, Orgânica. Noções de Física: Mecânica, Óptica, Eletricidade, Acústica.
Professor Nível II  Área de Ciências Naturais (Ouro Branco do Sul): Citologia. Histologia: Animal e vegetal.
Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais). Reprodução Humana, métodos anticoncepcionais, DST e AIDS. A
diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. Ecologia: Habitat e nicho
ecológico Noções de Química: Geral, Físico‐química, Orgânica. Noções de Física: Mecânica, Óptica, Eletricidade,
Acústica.
Professor Nível II – Área de Linguagem a (Itiquira): Concepção de linguagem e o ensino da língua portuguesa.
Processo da leitura e a compreensão e produção de texto. Metodologia do ensino da língua portuguesa. Tipologia
Textual: Descrição, Narração e Dissertação. Textos e Textualidade: Coesão e Coerência. Comunicação: Significação
das palavras, denotação e conotação, figuras de linguagem, figuras de sintaxe, fonética e fonologia, som e fonemas.
Gramática: Ortografia, acentuação gráfica e crase. Morfologia: Estrutura e formação das palavras. Morfosintaxe:
Classe de palavras e sua correspondente função sintática. Sintaxe: Frase, oração, período, termos essenciais,
integrantes e acessórios da oração, vocativo, período composto por coordenação e subordinação; sintaxe de
concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação de pronomes; pontuação; Literatura: Conceito, gêneros e
as linguagens da literatura (poema, texto narrativo, teatro) Noções sobre o Classicismo, o Barroco, o
Neoclassicismo, Romantismo, Realismo; Parnasianismo; Simbolismo; Modernismo. Nova Ortografia: Mudanças
no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino ‐ Função social da escola; Processo de
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases psicológicas
da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar democrática e a eficácia
escolar; Planejamento de Ensino ‐ Planos/Projetos (concepção, funções e tipos); Avaliação escolar e suas
implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove)
anos; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Professor Nível II – Área de Linguagem (Ouro Branco do Sul): 1.Concepção de linguagem e o ensino da língua
portuguesa. Processo da leitura e a compreensão e produção de texto. 2. Metodologia do ensino da língua
portuguesa. Tipologia Textual: Descrição, Narração e Dissertação. Textos e Textualidade: Coesão e Coerência. 3.
Comunicação: Significação das palavras, denotação e conotação, figuras de linguagem, figuras de sintaxe, fonética
e fonologia, som e fonemas. 4. Gramática: Ortografia, acentuação gráfica e crase. 5. Morfologia: Estrutura e
formação das palavras. Morfosintaxe: Classe de palavras e sua correspondente função sintática. 6. Sintaxe: Frase,
oração, período, termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, vocativo, período composto por
coordenação e subordinação; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação de pronomes;
pontuação; 7. Literatura: Conceito, gêneros e as linguagens da literatura (poema, texto narrativo, teatro) Noções
sobre o Classicismo, o Barroco, o Neoclassicismo, Romantismo, Realismo; Parnasianismo; Simbolismo;
Modernismo. 8. Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen. 9.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 10. Teorias e Tendências Pedagógicas; Sistemas de
ensino ‐ Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade.
Relação professor – aluno; Bases psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e
Meios; Gestão escolar democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino ‐ Planos/Projetos (concepção,
funções e tipos); Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. 11. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB;
FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos; Estatuto da Criança e do Adolescente, 12. Estudo das capacidades
físicas; 13. Estudo das habilidades físicas; 14. Educação Física e estilo de vida; 15. Socorros de urgência aplicados ao
ambiente escolar; 16. Conhecimentos sobre regras e arbitragens dos esportes; 17. Aspectos relacionados à biomecânica
dos exercícios físicos; 18. Noções sobre ergonomia no contexto escolar; 19. Conhecimentos sobre atividades posturais;
20. Avaliação em educação física escolar; 21. Avaliação postural; 22. Abordagens da Educação Física; 23. Ética
profissional no ambiente escolar; 24. Educação Física adaptada.
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Professor Nível II – Área de Matemática (Itiquira): Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais.
Operações com números naturais. Radicais ‐ operações e racionalização de denominadores. Regra de três, juros e
percentagem. Sistema métrico decimal. Expressões Algébricas. Equações de 1º e 2º graus. Funções – produto
cartesiano, relações e funções constantes, função do 1º e 2º grau. Segmentos proporcionais – razão e proporção.
Geometria e Geometria banalítica. Medida de Circunferência, de volume, de capacidade, de massa, de superfície e
de cumprimento. Potenciação; Trigonometria; Estatística; Metodologia do ensino da matemática.
Professor Nível II – Área de Matemática (Ouro Branco do Sul): Conjuntos numéricos: naturais, inteiros,
racionais. Operações com números naturais. Radicais ‐ operações e racionalização de denominadores. Regra de
três, juros e percentagem. Sistema métrico decimal. Expressões Algébricas. Equações de 1º e 2º graus. Funções –
produto cartesiano, relações e funções constantes, função do 1º e 2º grau. Segmentos proporcionais – razão e
proporção. Geometria e Geometria banalítica. Medida de Circunferência, de volume, de capacidade, de massa, de
superfície e de cumprimento. Potenciação; Trigonometria; Estatística; Metodologia do ensino da matemática.
Professor Nível II – Pedagogia Educação Infantil (Itiquira): 1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
9394/96. 2. Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). 3. Psicologia Genética (Piaget). 4.
Teoria Sócio‐construtivista (Vygotsky). 5. Henri Wallon – O desenvolvimento infantil. 6. A Psicogênese da Escrita.
7. O Projeto Político Pedagógico da Escola. 8‐ Filosofia e Educação: As concepções da educação, Os grandes
pensadores em educação, Pensadores modernos e pós‐modernos da educação. 9‐ Sociologia da comunicação:
pressupostos (paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. 10. Parâmetros Curriculares Nacionais (séries
iniciais e referencias da educação infantil). 11. Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. 12. A
Literatura Infantil na Escola. 13. Educação e Ludicidade. 14. Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e
raciais). 15. Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial. 16. Avaliação Escolar sob uma perspectiva
construtivista. 17. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 18. Tecnologias, Informática e Educação. 19. ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente. 20‐ Escola organizada por ciclos de formação humana; Escola em ciclos e
avaliação da aprendizagem.
Professor Nível II – Pedagogia Educação Infantil (Ouro Branco do Sul): 1. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira 9394/96. 2. Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). 3. Psicologia
Genética (Piaget). 4. Teoria Sócio‐construtivista (Vygotsky). 5. Henri Wallon – O desenvolvimento infantil. 6. A
Psicogênese da Escrita. 7. O Projeto Político Pedagógico da Escola. 8‐ Filosofia e Educação: As concepções da
educação, Os grandes pensadores em educação, Pensadores modernos e pós‐modernos da educação. 9‐ Sociologia
da comunicação: pressupostos (paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. 10. Parâmetros Curriculares
Nacionais (séries iniciais e referencias da educação infantil). 11. Prática Educativa Interdisciplinar e
Transdisciplinar. 12. A Literatura Infantil na Escola. 13. Educação e Ludicidade. 14. Educação Inclusiva (aspectos
étnicos, culturais e raciais). 15. Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial. 16. Avaliação Escolar
sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 18. Tecnologias, Informática e
Educação. 19. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 20‐ Escola organizada por ciclos de formação humana;
Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem,
Professor Nível II – Pedagogia I ao V (Itiquira): Teorias do desenvolvimento da criança e da aprendizagem. O
afetivo, o cognitivo e o socio‐interacionismo no processo de aprendizagem infantil. A personalidade da criança e o
processo educacional. O pensamento e a linguagem. A alfabetização, a leitura e a produção de textos. A resolução
de problemas e a prática pedagógica. O processo histórico do conhecimento matemático. A importância dos
brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento psicológico da criança. Noções básicas dos conteúdos da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Estratégias de organização do espaço da sala de aula.
Planejamento das aulas de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis. A disciplina e a indisciplina
no contexto da sala de aula. A utilização das metodologias de acordo com as temáticas abordadas. Compreensão
das teorias curriculares e a aplicabilidade no processo de ensino‐aprendizagem nos anos iniciais. Entendimento da
interdisciplinaridade e da transversalidade no planejamento pedagógico. Avaliação no processo de ensino e
aprendizagem da escola como meio de reflexão da prática pedagógica. Orientações gerais do Ensino Fundamental
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de nove anos: Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e suas alterações. Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providências. A organização do trabalho pedagógico com ênfase na alfabetização e letramento e Educação
Matemática, destacando situação‐problema. Conhecimento matemático em ação e transposição didática como
eixos norteadores. A implementação do currículo nos anos iniciais: didática e metodologias de alfabetização e das
diversas disciplinas do currículo no Ensino Fundamental. Educação de Jovens e Adultos – 1º segmento, Educação
Indígena, Cultura Afro‐Brasileira para o ensino regular dos anos iniciais do ensino fundamental. ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Professor Nível II – Pedagogia I ao V (Ouro Branco do Sul) ): Teorias do desenvolvimento da criança e da
aprendizagem. O afetivo, o cognitivo e o socio‐interacionismo no processo de aprendizagem infantil. A
personalidade da criança e o processo educacional. O pensamento e a linguagem. A alfabetização, a leitura e a
produção de textos. A resolução de problemas e a prática pedagógica. O processo histórico do conhecimento
matemático. A importância dos brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento psicológico da criança. Noções
básicas dos conteúdos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Estratégias de organização
do espaço da sala de aula. Planejamento das aulas de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis. A
disciplina e a indisciplina no contexto da sala de aula. A utilização das metodologias de acordo com as temáticas
abordadas. Compreensão das teorias curriculares e a aplicabilidade no processo de ensino‐aprendizagem nos anos
iniciais. Entendimento da interdisciplinaridade e da transversalidade no planejamento pedagógico. Avaliação no
processo de ensino e aprendizagem da escola como meio de reflexão da prática pedagógica. Orientações gerais do
Ensino Fundamental de nove anos: Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e suas alterações. Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de
Educação e dá outras providências. A organização do trabalho pedagógico com ênfase na alfabetização e
letramento e Educação Matemática, destacando situação‐problema. Conhecimento matemático em ação e
transposição didática como eixos norteadores. A implementação do currículo nos anos iniciais: didática e
metodologias de alfabetização e das diversas disciplinas do currículo no Ensino Fundamental. Educação de Jovens
e Adultos – 1º segmento, Educação Indígena, Cultura Afro‐Brasileira para o ensino regular dos anos iniciais do
ensino fundamental. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

ITIQUIRA – MT, 10 de MARÇO de 2014.

Ana Maria Moraes e Souza
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
N.º 001/2014
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ANEXO III – MODELOS DE DOCUMENTOS

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO

Eu,

_____________________________________________________________________________________,

portador(a)

da

Cédula

de

Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº ____________________, requeiro isenção da inscrição no Processo
seletivo simplificado nº 001/2014 no valor de R$__________ (_________________________________________), para o cargo de
________________________________, de acordo com o item 2.9 do Edital 001/2014.
Nesses termos,
Peço deferimento.
_________________________, ______ de __________________ de 2014.
______________________________________
Assinatura do(a) requerente

(Para uso exclusivo da Comissão do Processo seletivo simplificado)
Indeferido ( )

Deferido ( )

ITIQUIRA – MT, _____ /_____ /2014.

Assinatura dos membros da Comissão Julgadora:
OBS.: Anexar documento comprobatório da condição de doador regular de sangue, ou seja, declaração de
regularidade expedida por Banco de Sangue Público ou Privado, constando no mínimo três doações no período de
doze meses anteriores à publicação deste Edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO

Eu (nome completo) _____________________________________________, (nacionalidade)______________,
(estado civil) ________________, (profissão) _______________________, nascido (a) em _________________, portador(a) da Cédula
de

Identidade

RG

nº

____________________

Rua/Av.___________________________________________,

nº

e

do
_____,

CPF

nº

Bairro

____________________,

residente

na

Cidade

de

__________________________,

________________________________, Estado _________, CEP_______________, Telefone nº ____________________, NOMEIO E
CONSTITUO

MEU

BASTANTE

PROCURADOR(A)

_______________________________________________,

(nacionalidade)

o(a)
______________,

senhor(a)
(estado

(nome
civil)

completo)
_________________,

(profissão)_______________________, nascido(a) em ________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
____________________ e do CPF nº ____________________, residente na Rua/Av.___________________________________________, nº
_______, Bairro __________________________, Cidade de ________________________________ Estado _________, CEP_______________,
Telefone nº ____________________, para o fim específico de assinar o requerimento de inscrição no Processo Seletivo
de ITIQUIRA – MT.
_________________________, ______ de __________________ de 2014.

______________________________________
Assinatura do(a) requerente
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ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
1.Engenheiro Agrônomo:
‐Realizar atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução especializada de
projetos em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia rural, defesa e inspeção
agrícolas e promoção agropecuária.
‐Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão
em que atua e demais campos da administração municipal.
‐Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados.
‐Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo‐os e armazenando‐os
adequadamente ao final de cada expediente.
‐Primar pela qualidade dos serviços executados.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público.
‐Executar outras tarefas correlatas.
2.Farmacêutico:
‐Realizar atividades de planejamento, coordenação e execução de fornecimento de medicamentos de acordo com
prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como
supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre
possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos.
‐Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado.
‐Controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos
legais.
‐Analisar produtos farmacêuticos, valendo‐se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e
quantidade de cada elemento na composição.
‐Orientar os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes.
‐Assessorar as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica.
‐Fornecer sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e
manifestos.
‐Controlar o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos.
‐Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho.
‐Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
3.Nutricionista:
‐Atividades de programação, supervisão, coordenação e execução especializada, referente a trabalhos que
envolvem educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos ou coletividades.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
‐Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico‐nutricionais, bioquímicos e
somatométricos;
‐Colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde pública;
‐Desenvolver projetos‐pilotos em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal técnico e auxiliar;
‐Preparar informes técnicos para divulgação;
‐Elaborar cardápios normais e dieterápicos;
‐Verificar, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultado de exames de laboratório,
para estabelecimento do tipo de dieta, distribuição e horário da alimentação de cada um;
‐Fazer a previsão do consumo dos gêneros alimentícios e providenciar a sua aquisição, de modo a assegurar a
continuidade dos serviços de nutrição;
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‐Inspecionar os gêneros estocados e propor os métodos e técnicas mais adequadas à conservação de cada tipo de
alimento;
‐Opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos e, se necessário, impugná‐los;
‐Adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos;
‐Orientar cozinheiros, copeiros e serviçais na correta preparação e apresentação dos cardápios;
‐Supervisionar o abastecimento da copa e dos refeitórios, a limpeza e a correta utilização dos utensílios;
‐Emitir pareceres em assuntos de sua competência;
‐Desempenhar tarefas semelhantes.
4.Médico: Realizar atividades ambulatoriais e hospitalares nos níveis primário, secundário e terciário, visando a
proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva;
‐Colaborar na investigação epidemiológica;
‐Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, programas, pesquisas e diagnósticos do
setor de saúde;
‐Participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal de níveis superior, médico e elementar que
atuam no campo da assistência médica hospitalar.
‐Realizar consultas médicas, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares, quando
for necessário;
‐Fazer prescrição terapêutica adequada em clínica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e
qualquer outras especialidades médicas conhecidas;
‐Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações terapêuticas
indicadas em cada caso;
‐Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exame clinico, laboratorial e epidemiológico de
paciente, avaliando‐o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
‐Participar da investigação epidemiológica de agravos inusitados, levando esclarecimento sobre a doença,
diagnosticando a sua natureza, a fonte de proliferação e os meios de transmissão, para orientar sobre as medidas
de prevenção e controle adequados;
‐Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos,
analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de
medidas de prevenção e controle;
‐Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
‐Participar dos programas de capacitação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados à área de saúde;
‐Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a
divisão de trabalho de coordenação local;
‐Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos e/ou movimento da
sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e considerados importantes para a
saúde;
‐Elaborar projetos e participar da execução, análise e avaliação de pesquisa e elaboração de trabalhos científicos,
na área de saúde;
‐Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas;
‐Supervisionar, avaliar e emitir parecer sobre o credenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios;
‐Assessorar o superior para autorização de prorrogação de internações;
‐Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes;
‐Revisar e liberar o ressarcimento de despesas médico‐hospitalares, de acordo com as tabelas vigente;
‐Revisar os procedimentos médicos nos processos de internação;
‐Executar outras tarefas correlatas.
5.Professor  I a IV  Formação em Magistério: Exercer atividades de planejamento, orientação,
acompanhamento e avaliação do pessoal discente, relativas a Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano); Responsabilizar‐se pelo bom andamento do trabalho dos alunos sob sua responsabilidade; Participar do
planejamento curricular da Escola; Planejar suas atividades como regente de turma, visando a um bom
desenvolvimento funcional; Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor
rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional;
Manter atualizado o material de registro de desempenho de aluno, obedecendo a normas e prazos estabelecidos;
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Utilizar as horas complementares em atividades pedagógicas inerentes à sua função de docente; Atender às
determinações da Escola quanto à observância de horário e convocações; Manter‐se em permanente atualização
pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional; Executar tarefas do mesmo grau de complexidade e
responsabilidade a critério da chefia, Participar de todas as atividades propostas pela direção da escola.
6.Professor  V a VIII  Formação em, Ciências Humanas, Ciências Naturais, Linguagem, : Exercer atividades
de planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do pessoal discente, relativas a Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano); Responsabilizar‐se pelo bom andamento do trabalho dos alunos sob sua responsabilidade;
Participar do planejamento curricular da Escola; Planejar suas atividades como regente de turma, visando a um
bom desenvolvimento funcional; Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor
rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional;
Manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno obedecendo as normas e prazos
estabelecidos;Utilizar as horas complementares em atividades pedagógicas inerentes à sua função de docente;
Atender às determinações da Escola quanto à observância de horário e convocações; Manter‐se em permanente
atualização pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional;Executar tarefas do mesmo grau de
complexidade e responsabilidade a critério da chefia, Participar de todas as atividades propostas pela direção da
escola.
7.Professor Lic. Plena em Pedagogia e Professor Lic. Plena em Pedagogia c/ Habilitação em Educação
Infantil
Compreensão acerca dos conceitos de sociedades, classes sociais, relações sociais, ideologias e sua implicações no
processo educativo no mundo contemporâneo; Compreensão de sistemas de teorias da aprendizagem da
psicologia e abordagem sócio‐construtiva no processo educativo; A questão do fracasso escolar; Evasão e
repetência; O currículo e a organização do processo pedagógico nas séries iniciais do Ensino Fundamental;
Exercer tarefas afins e de interesse da municipalidade, Participar de todas as atividades propostas pela direção da
escola.
8.Professor Lic. Plena em Matemática
Conjunto numérico; Geometria Plana; Relações binárias; Funções elementares;Funções;Limites; Derivadas e
aplicação (integrais. definidas e indefinidas); Técnicas de integração;Independência linear; Matrizes
determinantes e sistemas lineares; Sequências e séries;Limite e continuidade de funções reais; Probabilidade e
estatística; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade, Participar de todas as atividades propostas
pela direção da escola.
9.Auxiliar Educação Especial:
Desenvolver atividades dentro da escola/creche, auxiliar alunos com necessidades especiais; permanecer com os alunos
portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades;
acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividades recreativas e na higiene pessoal; ajudar os alunos com
necessidades especiais a se alimentar; confeccionar didático de acordo com orientações específicas do professor regente,
coordenadores e outros especialistas; zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição com o
mesmo até que o responsável venha buscá-lo; guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço; Participar de todas as atividades propostas pela direção da unidade escolar.
10.Auxiliar de Educação Infantil:
As tarefas de auxiliar a criança na sua higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela
instituição, fazer a higiene das crianças seguindo rigorosamente a orientação da instituição, auxiliar as crianças na hora
das refeições, na hora do repouso do dia, e na hora de dormir, auxiliar no uso e troca de roupas, ajudar os recreadores e
professores de educação física nas atividades psicopedagógicos, substituir o recreador (a) quando for o caso, trocar
fraldas, dar banho e zelar pela higiene do bebê, dar mamadeiras, papinhas e alimentos sólidos, além de zelar pela
integridade física, mental, moral e social da criança sob a sua assistência; guardar sigilo das atividades inerentes às
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço; Participar de todas as atividades propostas
pela direção da unidade escolar.
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11.Inseminador de Animais –
-Atividades de nível médio, relacionadas com a inseminação de animais, com orientação técnica.
- Planejar rotina de trabalho, prestar assistência aos criadores no que diz respeito à inseminação artificial.
-Orientar os produtores rurais sobre as vantagens da inseminação artificial.
-Auxiliar o médico veterinário em campanhas de vacinação e/ou combates preventivos de doenças, em todas propriedades
cadastradas pelo município.
-Zelar pelos equipamentos de trabalho.
-Obedecer as condições de higiene e limpeza do local de trabalho.
- Executar outras tarefas semelhantes.
12.Monitor de Esportes :
-Monitorar, de forma supervisionada, atividades de esportes amadores e lazer precedida por treinamento hábil.
-Realizar treinamentos em diversas modalidades esportivas, com supervisão;
-Planejar e executar cronogramas, cursos e treinamentos na área de esporte;
-Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
13.Técnico em Enfermagem:
-Atividades de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a assistência complementar a clientes e o
desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e orientação do enfermeiro.
-Participar da equipe de enfermagem;
-Auxiliar no atendimento à pacientes nas unidades hospitalares e de saúde pública, sob supervisão;
-Orientar e revisar o autocuidado do cliente, em relação à alimentação e higiene pessoal;
-Executar a higienização e preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos;
-Cumprir as prescrições relativas aos clientes;
-Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental ;
-Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado às intervenções programadas;
-Observar e registrar sinais e sintomas e informar à chefia imediata, assim como o comportamento do cliente em relação à
ingestão e excreção;
-Manter atualizado o prontuário dos pacientes;
-Verificar temperatura, pulso e respiração, registrar os resultados no prontuário;
-Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos;
-Aplicar injeções;
-Administrar soluções parenterais previstas;
-Alimentar, mediante sonda gástrica;
-Ministrar oxigênio por sonda nasal, com prescrição;
-Participar dos cuidados de clientes monitorizados, sob supervisão;
-Realizar sondagem visical, enema e outras técnicas similares sob supervisão;
-Orientar clientes a nível de ambulatório ou de internação, à respeito das prescrições de rotina;
-Fazer orientação sanitária de indivíduos, em unidades de saúde;
-Colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar;
-Colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e progressão específica da saúde;
-Executar outras tarefas semelhantes.
14.Técnico em RX:

-Atividade de nível médio, de natureza especializada, relacionadas com a execução de serviços de radiologia e
orientação de trabalhos auxiliares.
-Executar todas as técnicas de exames gerais e especiais de competência do técnico, excetuadas as que devam
ser realizadas pelo próprio radiologista;
-Fazer radiografias, revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas;
-Preparar pacientes a serem submetidos a exames radiográficos, usando a técnica específica para cada caso;
-Fazer levantamento torácico, através do sistema de abreugrafias;
-Anotar na ficha própria todos os dados importantes relativos aos radiodiagnósticos, informando ao
radiologista quaisquer anormalidades ocorridas;
-Operar com aparelhos de raios-X para aplicar tratamento terapêutico;
-Trabalhar nas câmaras claras e escuras, identificando os exames;
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-Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a ser desenvolvidos por auxiliares;
-Executar outras tarefas semelhantes.
15. Coletor de Lixo:
Limpeza e manutenção de bocas de lobo; limpeza e manutenção de próprios públicos; coleta de todo e qualquer
tipo de resíduos sólidos, sobretudo, daqueles com características diretamente relacionadas à higiene e saúde
públicas e preservação (proteção/manutenção) do meio ambiente e da qualidade de vida do Município, como:
Localização, recolhimento e remoção, visando o descarte adequado de: restos de materiais de construção, pneus
(campanha contra a dengue); entulhos em geral (sofás, geladeiras, fogões, camas, colchões, armários, e afins);
eletrodomésticos em geral, que são frequentemente descartados (abandonados) irregularmente nas vias públicas;
resíduos vegetais que são descartados em vias públicas, restos de podas de árvores, árvores, restos de capinação,
limpezas de praças e jardins públicos, etc.; em toda e qualquer campanha ou mutirão referentes à serviços de
limpeza em geral, desempenhar outras atividades correlatas e afins.
16. Motorista  CNH Categoria D ou Superior:
 Dirigir veículos leves, pesados e ambulância para transporte de passageiros e/ou carga.
‐ Dirigir veículos leves, pesados e ambulância para transporte de passageiros, documentos e cargas, de acordo com
orientação prévia e trajeto específico;
‐ Zelar pela limpeza e manutenção do veiculo sob sua responsabilidade, comunicando as irregularidades
verificadas, para conserto e manutenção;
‐ Preencher formulários de controle do veiculo, para elaboração de relatório;
‐ Auxiliar na carga e descarga de materiais, quando necessário;
‐Executar outras tarefas correlatas..
17. Operador de Motoniveladora (patrola):
‐Realizar atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de direção e conservação de
maquinários de natureza pesada.
‐Planejar a rotina de trabalho a ser realizada;
‐Realizar a manutenção básica, remoção de solo, patrolamento de estradas, drenagem de solos, construção de
aterros, controle e contenção de águas.
‐Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função.
18. Operador de Trator de Pneu:
‐Realizar atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de direção e conservação de
maquinários de natureza pesada.
‐Planejar a rotina de trabalho a ser realizado;
‐Realizar manutenções básicas relativas a conservação do maquinário;
‐Realizar atividades de preparação de solo e plantios em geral, drenagens de solos, construções de aterros,
controle e contenção de águas, construção de curvas de nível, limpeza de conservação de terrenos urbanos e
rurais.
‐Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função.
19. Auxiliar de Serviços Gerais:
‐Atividades rotineiras, de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos gerais de serviços de limpeza e
conservação das instalações das repartições públicas.
‐Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do prédio;
‐Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade;
‐Executar os serviços de limpeza e conservação;
‐Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão;
‐Realizar serviços braçais como recolhimento de lixo, limpeza de bueiros, varrição de ruas, praças, parques e
jardins, capinagem, plantação de mudas em geral, poda de árvores e arbustos e etc;
‐Executar outras tarefas correlatas.
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20.Jardineiro:
‐Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas
e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação.
‐Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, de
acordo com a época e local.
‐Conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando e arando adequadamente,
removendo folhagens secas e procedendo a limpeza das mesmas.
‐Manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, conforme orientação.
Providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas.
‐Efetuar a conservação das estufas de plantas.
‐Fazer cercas vivas e conservá‐las.
‐Realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho.
‐Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específico de jardinagem.
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução
dos serviços.
‐Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados,
bem como do local de trabalho.
‐Executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.
‐Conservar e manter os jardins municipais, respeitando orientação superior.
‐Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público.
‐ Executar outras tarefas semelhantes.
21. Mecânico I: -Auxiliar nos consertos relacionados à mecânica automotiva; responsabilizar-se por limpezas e

manutenção de peças.
-Auxiliar o mecânico nas suas atividades principais e correlatas, efetuar serviços preparatórios de serviços
mecânicos (desmonte/monte).
-Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho.
-Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
22. Mecânico II:
‐Efetuar consertos relacionados à mecânica automotiva.
‐Efetuar diagnóstico de falhas de funcionamento do veículo.
‐Efetuar desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras partes.
‐Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo.
‐Instalar sistemas de transmissão no veículo.
‐Efetuar substituição de peças dos diversos sistemas.
‐Efetuar reparação de componentes e sistemas de veículos.
‐Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.
‐Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do
veículo.
‐Regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas.
‐Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho.
‐Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos.
‐Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público.
‐Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
23. Pedreiro 
‐Executar serviços compreendendo alvenaria, pisos, revestimentos, instalações hidráulicas de acordo com as
especificações constantes dos projetos.
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‐Executar os serviços com base em normas, diretrizes e instruções específicas de operação, manutenção e reparos
de instalações em alvenaria;
‐Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços;
‐Instalar, ajustar e reparar conexões para painéis, chaves e outros serviços ligados à alvenaria;
‐Efetuar serviços como: furar, pregar, serrar, etc;
‐Verificando medidas, alinhamento prumo utilizando ferramentas manuais ou mecânicas;
‐Assentar assoalhos, forros e divisões comuns e acústicas;
‐Preparar, montar e assentar portas, janelas, batentes, esquadrias, andaimes externos e internos, etc;
‐Executar quaisquer tipos de serviços de construção e reparos em alvenaria;
‐Transportar, carregar, descarregar materiais, servindo‐se das próprias mãos ou utilizando carrinhos‐de‐mão e
ferramentas manuais, para possibilitar a sua utilização em diversos serviços;
‐Escavar valas e fossos, extraindo terras e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais;
‐Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, a fim de obter
concreto ou argamassa;
‐Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando‐os, arrumando‐os e
mantendo os em condições de uso, para assegurar a sua conservação de acordo com as técnicas recomendadas;
‐Executar outras tarefas correlatas.
24.Servente de Pedreiro :

Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras,
limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e
ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos
mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
25.Auxiliar de Conservação de Vias :
Executar serviços relacionados com as atividades de calçamento e assentamento de lajotas nas vias públicas, e
atividades correlatas envolvendo a manutenção e conservação das vias públicas, fazer trabalhos necessários para
o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica, assentar paralelepípedos, assentar pedras irregulares,
lajes, mosaicos e pedras portuguesas, fazer rejuntamento de paralelepípedos com asfalto, abrir, repor e consertar
calçamentos de meio‐fio, efetuar conservação e limpeza de bueiros e executar outras tarefas afins.
26. Eletricista de Média e Baixa Tensão:
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, estabelecer o
roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e
disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica;
executar o corte, a dobra e a instalação de eletro‐produtos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando
puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; ligar os fios à fonte
fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectores e material isolante, para completar a
tarefa de instalação; testar a instalação, fazendo‐a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado;
substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para
devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento; executar trabalhos inerentes a toda rede
elétrica; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados;
zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo‐os e armazenando‐os
adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras funções afins e
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
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