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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N 001/2013 
 

O Prefeito do Município de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, considerando o disposto 
na Constituição Federal art. 37, incisos IX; na Constituição do Estado de Mato Grosso art. 129, inciso VI; na 
Lei Orgânica Municipal art. 96, inciso IX, alínea “a” e “b” observadas as disposições na Lei Complementar nº 
003/2001, Lei Complementar nº 008/2001,  Lei Complementar nº 039/2009, Lei Complementar nº 040/2009 e 
na Lei nº 340/2013, FAZ SABER a quem pode interessar que será realizado o Processo Seletivo Simplificado 
para Contratação Temporária de Pessoal, observadas as normas contidas neste edital: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade 
da Empresa - PRISMA CONSULTORIA (FANTASIA) CNPJ – 13.743.129/0001-31, endereço Av. General 
Velle, 321, Ed. Marechal Rondon sala 603 6º andar – Cuiabá - MT, e compreenderá: 1ª etapa - provas 
escritas objetivas de múltipla escolha, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa 
– Prova de Títulos, somente para os cargos de Nível Superior, de caráter apenas Classificatório; 3ª Etapa – 
prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos que necessitarem descritos no item 1.9 
deste edital. 
1.2. O Processo Seletivo Simplificado de Provas ou de Provas e Títulos serão regidos por este Edital de 
Processo Seletivo Simplificado e os seguintes anexos: 
Anexo I - Conteúdo programático das provas, também, separados por grau de escolaridade;  
Anexo II - Sínteses das atribuições dos cargos disputados devidamente discriminados por nível de 
escolaridade;  
Anexo III - Dispõe sobre o modelo de procuração;  
Anexo IV - Dispõe sobre o modelo de Atestado Médico para os portadores de Deficiência;  
Anexo V - Dispõe sobre o modelo do Recurso Administrativo a ser impetrado junto a Comissão Examinadora 
do Processo Seletivo Simplificado, devidamente fundamentado, quando for o caso;  
Anexo VI - Dispõe sobre o requerimento da pontuação da Prova de Títulos.  
Anexo VII- Dispõe sobre o detalhamento da prova prática de: Motoristas e operador de máquinas.  
Anexo VIII  - Ficha de Inscrição 
Anexo IX - Dispõe sobre a previsão de cronogramas dos trabalhos do Processo Seletivo Público.  
1.3 O Prefeito Municipal nomeou através de Portaria nº 303/2013 de 24 de julho de 2013, Comissão 
examinadora do Processo Seletivo Simplificado. 
1.4 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a Contratação Temporária de Pessoal para os 
cargos discriminados no item 1.9 deste Edital. 
1.5 O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT e destina-
se a Contratação Temporária por Tempo Determinado, conforme descrito nos termos deste Edital. 
1.6 Os Aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos deste edital vincular-se-ão 
como segurados do Regime Geral da Previdência Social. 
1.7 Regime Jurídico, no qual serão contratados os candidatos aprovados e classificados, será o regido pelo 
Regime Geral da Previdência Social. 
1.8 Todas as etapas deste processo seletivo Simplificado serão realizadas no município de Curvelândia – MT. 
1.9 – Dos Cargos, Escolaridade mínima exigida, tipo de prova, número de Vagas, carga horária e vencimento  
constam do quadro abaixo. 
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ENSINO SUPERIOR 

CARGOS ESCOLARIDADE MÍNIMA 
EXIGIDA 

TIPOS DE 
PROVAS 

VAGAS C/H/S VENCIMENTO  
INICIAL (R$) A/C PNE TOT 

ASSISTENTE 
SOCIAL (PAIF) 

Ensino Superior  e  registro no 
CRESS. 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 30 2.136,00 

BIOQUIMICO Ensino Superior  em  Bioquímico e 
registro no CRF. 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 1.100,00 

ENFERMEIRO Curso Superior Completo em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 40 1.800,00 

FISIOTERAPEUTA Ensino Superior  e registro no 
CREFITO. 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 30 2.200,00 

PSICÓLOGO (PAIF) Ensino Superior  em Psicologia e 
registro no CRP. 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 40 2.136,00 

PROFESSOR I 

PEDAGOGIA 

Ensino superior 
Licenciatura em 
Pedagogia 

OBJETIVA E 
TITULOS 

08 03 11 20 980,66 

PROFESSOR II 

CIÊNCIAS 

Ensino superior 
Licenciatura em Ciências 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 980,66 

PROFESSOR II 

GEOGRAFIA 

Ensino superior 
Licenciatura em Geografia 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 980,66 

PROFESSOR II 

HISTÓRIA 

Ensino superior 
Licenciatura em História 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 980,66 

PROFESSOR II 

LINGUA 

PORTUGUESA 

Ensino superior 
Licenciatura em língua portuguesa 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 980,66 

PROFESSOR II 

MATEMÁTICA 

Ensino superior 
Licenciatura em Matemática 

OBJETIVA E 
TITULOS 

01 - 01 20 980,66 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
MONITOR INFANTIL Ensino Médio OBJETIVA 03 01 04 30 912,02 
MONITOR (PAIF) Ensino Médio OBJETIVA 01 - 01 40 678,00 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

Ensino Médio + Curso Específico e 
Registro no COREN 

OBJETIVA 01 - 01 40 750,00 

TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO 

Ensino Médio + Curso Específico e 
Registro no CRF 

OBJETIVA 01 - 01 40 750,00 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO 

E 

LABORATÓRIO 

Ensino Fundamental Completo OBJETIVA 01  -  01 40 678,00 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

Ensino Fundamental Incompleto OBJETIVA 04 - 04 40 678,00 

GARI Ensino Fundamental Incompleto OBJETIVA 06 01 07 40 678,00 

MOTORISTA I 

(VEÍCULO 

AMBULANCIA) 

Ensino Fundamental Incompleto + 
CNH categoria “E” 

OBJETIVA + 
PROVA 
PRÁTICA 

02   - 02 40 730,00 

MOTORISTA II 

(TRANSPORTE 

ESCOLAR) 

Ensino Fundamental Incompleto + 
CNH categoria  “D” ou ““E” 

OBJETIVA + 
PROVA 
PRÁTICA 

04   - 04 40 700,00 

MOTORISTA III Ensino Fundamental Incompleto + OBJETIVA + 02   - 02 40 700,00 



 

 

Página 3 de 42 

(VEICULO 

GRANDE) 

CNH categoria  “D” ou ““E” PROVA 
PRÁTICA 

MERENDEIRA Ensino Fundamental Incompleto OBJETIVA 02  - 02 40 678,00 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

Ensino Fundamental Incompleto + 
CNH categoria “C”, “D” ou “E”  

OBJETIVA 
PROVA 
PRÁTICA 

01  - 01 40 1.200,00 

VIGIA Ensino Fundamental Incompleto OBJETIVA 03  - 03 40 678,00 

   49 05 54   

 

2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1. Inscrições: Serão realizadas no período de 29/07/2013 a 06/08/2013, das 07h00min às 11h00min horas e das 

13h00min às 17h00min horas nas dependências da Prefeitura Municipal de Curvelândia, Departamento de Pessoal, 

Endereço: Rua São Bernardo, 523 – Centro  – Fone: (65) 3275 – 1275 – na Cidade de Curvelândia – MT. CEP: 78237-

000 nos termos do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2013. 
2.1.1. As Inscrições são Gratuitas. 
2.1.2. Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá, no ato, o cartão de identificação 
com a indicação de seu número de inscrição. 
2.1.3. O documento de identidade do candidato será devolvido no ato de apresentação, após as devidas anotações na 
ficha de inscrição. Permanecendo somente o que consta do item 2.2.2 deste edital. 
2.1.4. O candidato cuja documentação não for considerada em ordem terá sua inscrição indeferida. 
2.1.5. Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências, o 
Prefeito Municipal homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação e afixação no mural de publicações da 
Prefeitura Municipal, jornal da AMM e no site: www.curvelandia.mt.gov.br 
2.1.6. Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não mais serão admitidas 
quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto. 
 
2.2. O candidato deverá anexar à Ficha de Inscrição: 
 
2.2.1. Fotocópia dos seguintes documentos: 
2.2.2. Identidade (Carteira de Identidade Civil ou Profissional) e CPF (se tiver o CPF na carteira de identidade, é 
dispensada a fotocópia do mesmo – caso contrário, é obrigatório à fotocópia do CPF). fotocópia da Carteira de Trabalho 
( CTPS), Titulo de Eleitor. 
2.3. Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração no requerimento, exceto o referente ao endereço do 
candidato. 
2.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, enquanto estiver participando do Processo Seletivo 
Simplificado Edital nº 001/2013  e no período subseqüente, se aprovado. São de inteira responsabilidade do candidato 
os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço. 

2.5. A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de identidade, em relação ao original da mesma ou a não 
veracidade de declaração apresentada na Ficha de Inscrição ou em decorrência deste Processo Seletivo Simplificado 
Edital nº 001/2013, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva inscrição ou na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo Simplificado, se a inscrição já estiver homologada. 
2.6. O Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2013, a Ficha de Inscrição e Anexos estão disponíveis no site 

www.curvelandia.mt.gov.br. somente para efeitos de consulta e impressão. 

3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA 
FÍSICA)  
3.1. Aos candidatos portadores de deficiência especiais serão destinados10% (dez por cento) da vaga do respectivo 
cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, quando for o caso, conforme Lei 
Complementar do Estado de Mato Grosso nº 114/2002. 
3.2. Ao candidato portador de deficiência física, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a 
deficiência física de que é portador, devendo apresentar no momento da apresentação de documentos disposta no item 
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“4” deste Edital, Laudo Médico com o CID, emitido por junta médica oficial, realizado em tempo não superior a 03 (três) 
meses de emissão, onde conste a deficiência. 
3.3. A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições; 
3.4. O candidato portador de deficiência física participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições 
com os demais candidatos; 
3.5. A vaga reservada a portadores de deficiência física, não preenchida por falta de candidato, por reprovação no 
Processo Seletivo Simplificado ou na perícia médica será preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem de 
classificação; 
3.6. Os candidatos que no ato da inscrição se declarar portadores de deficiência física, se classificados nas provas 
além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a 
respectiva ordem de classificação. 
3.7. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.  
3.8. Não será contratado o candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível 
com a função a ser desempenhada. 
3.9. As inscrições que cumprirem os requisitos aqui exigidos serão homologadas. 
3.10. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 
requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até a data 
limite para a realização das inscrições.  
3.11. Os candidatos portadores de necessidades especiais, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma 
junta médica oficial para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.  
3.12. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas deverão mencionar, em 
declaração anexa a ficha de inscrição, indicando as condições especiais que necessitam para a realização das provas. 
A decisão desses requerimentos caberá à Comissão do Processo Seletivo Simplificado que poderá solicitar 
documentos ou exames para fins de comprovação das condições do candidato.  
  

4. DAS PROVAS OBJETIVAS  
 
4.1 Candidatos de Nível Superior: 
 
4.1.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Nível Superior será composta de 20 (vinte) questões 
objetivas com 4 (quatro) alternativas cada. 

Disciplina 
Número de 
questões 

Total de 
questões 

Peso de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

Língua Portuguesa 05  
20 

 
0,50 

 
10,0 Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 05 

Conhecimentos Específicos do cargo  05 

4.1.2 O Conteúdo Programático das Provas estão disponível no Anexo I deste Edital, devidamente discriminados por 
cargo concorrido. 
4.1.3 Haverá um campo de marcação para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato deverá 
preencher na folha de respostas apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando 
da questão. 
4.1.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente um, dos quatro campos da folha de respostas, sob pena 
de arcar com os prejuízos decorrentes de marcação indevida. 
4.1.5  Prova objetiva: para a prova de português, matemática, conhecimentos gerais,   conhecimentos específicos do 
Cargo cada questão terá peso de 0,50 (zero vírgula cinquenta centésimos) totalizando 10,0 (dez) pontos. 
4.1.6 O candidato que zerar (deixar de pontuar) em qualquer disciplina aplicada nas provas, mesmo que na soma geral 
atinja o percentual mínimo de 40% (quarenta) por cento, estará desclassificado. 
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4.1.7 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero) 
pontos, ficando os demais excluídos do Processo Seletivo Simplificado. 
4.1.8 Prova de Títulos de Pós Graduação: A prova de títulos descrita no item 4.1.9 deste Edital terá seu resultado 
adicionado na soma das notas aos candidatos de nível superior que forem classificados com o mínimo de 40% 
(quarenta) por cento de aproveitamento às demais provas, em caráter meramente classificatório. 

4.1.9 DA PROVA DE TITULOS  
4.1.9.1 A avaliação da Prova de Títulos, somente para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, valerá até 
1,0 (um) ponto, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 
4.1.9.2 Os documentos relativos a Prova de Títulos serão entregues até dia 28 de agosto de 2013 horário de 

expediente na Prefeitura Municipal de Curvelândia, Departamento de Pessoal, Endereço: Rua São Bernardo, 523 – 

Centro  – Fone: (65) 3275 – 1275 – na Cidade de Curvelândia – MT. CEP: 78237-000. 

4.1.9.3 A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
4.1.9.4 Não serão aceitos títulos fora do prazo estabelecido nem a substituição, a qualquer tempo, de títulos já 
entregues. 
4.1.9.5 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha. 
4.1.9.6 O candidato deverá anexar o Formulário para Entrega de Títulos, conforme modelo constante do Anexo VI 
deste Edital, já devidamente preenchido e assinado, declarando os títulos entregues, seu nome e cargo pretendido, 
com letra legível ou de forma. O Formulário deve ser entregue dentro do envelope que contiver os títulos. 
4.1.9.7 Não serão recebidos originais de documentos. As cópias dos documentos entregues somente serão analisadas 
se autenticadas na Prefeitura e não serão devolvidos em hipótese alguma. 
4.1.9.8 A entrega dos documentos referentes aos títulos não faz, necessariamente, que a pontuação postulada seja 
concedida. Os documentos serão analisados pela Empresa Organizadora e Comissão Examinadora do Processo 

Seletivo Simplificado de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

4.1.9.9 A não apresentação dos títulos importará na atribuição de nota zero ao candidato na fase de avaliação de 
títulos, que não possui caráter eliminatório, mas somente classificatório. 
4.1.9.10 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e 
assinatura do responsável e data. 
4.1.9.11 Cada título será considerado uma única vez. 
4.1.9.12 Os títulos considerados neste Processo Seletivo Simplificado, suas pontuações, o limite máximo por categoria 
e a forma de comprovação, são assim discriminados: 

Títulos admitidos para efeito de pontuação, relativos à área inscrita 

Título Valor de cada título Valor máximo dos títulos 

Pós – Graduação 0,25 1,0 

Mestrado 0,50 1,0 

Doutorado 1,0 1,0 

4.1.9.13 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina - tais como declarações, certidões, comprovantes de 
pagamento de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, além dos mencionados no subitem 
anterior, ou documentos que não estejam em consonância com as Resoluções do MEC não serão considerados para 
efeito de pontuação. 
4.1.9.14 Não será considerado o título de graduação quando o mesmo for requisito exigido para o exercício do 
respectivo cargo. 
4.1.9.15 O candidato poderá apresentar tantos títulos quanto desejar. No entanto, os pontos que excederem o valor 
máximo estabelecido em cada item e o estipulado no item 4.1.9.12 deste Edital serão desconsiderados, sendo somente 
avaliados os títulos que tenham correlação direta com o cargo pretendido pelo candidato. 
4.1.9.16 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico. 
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4.2 Candidatos de Ensino Médio / Técnico Profissionalizante: 
 
4.2.1.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Ensino Médio / Técnico Profissionalizante será 
composta de 20 (vinte) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada. 

Disciplina 
Número de 
questões 

Total de 
questões 

Peso de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

Língua Portuguesa 05  
20 

 
0,50 

 
10,0 Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 05 

Conhecimentos Específicos do 
cargo  

05 

4.2.1.2 O Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo I deste Edital, devidamente discriminados por 
cargo concorrido. 
 
4.2.1.3 Haverá um campo de marcação para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato deverá 
preencher na folha de respostas apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando 
da questão. 
 
4.2.1.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente um, dos quatro campos da folha de respostas, sob 
pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcação indevida. 
 
4.2.1.5 Prova objetiva: para a prova de português, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos do 
Cargo cada questão terá peso de 0,50 (zero vírgula cinquenta centésimos) totalizando 10,0 (dez) pontos. 
 
4.2.1.6 O candidato que zerar (deixar de pontuar) em qualquer disciplina aplicada nas provas, mesmo que na soma 
geral atinja o percentual mínimo de 40% (quarenta) por cento, estará desclassificado. 
 

4.3 Candidatos de Ensino Fundamental: 
 
4.3.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Ensino Fundamental Completo será composta de 20 
(vinte) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada. 

Disciplina 
Número de 
questões 

Total de 
questões 

Peso de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

Língua Portuguesa 05  
20 

 
0,50 

 
10,0 Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 05 

Conhecimentos Específicos do 
cargo  

05 

4.3.2 O Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo I deste Edital, devidamente 
discriminados por cargo concorrido. 
4.3.3 Haverá um campo de marcação para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato 
deverá preencher na folha de respostas apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo 
com o comando da questão. 
4.3.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente um, dos quatro campos da folha de respostas, 
sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcação indevida. 
4.3.5 Prova objetiva: para a prova de português, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos 
específicos do Cargo cada questão terá peso de 0,50 (zero vírgula cinquenta centésimos) totalizando 10,0 
(dez) pontos. 
4.3.6 O candidato que zerar (deixar de pontuar) em qualquer disciplina aplicada nas provas, mesmo que na 
soma geral atinja o percentual mínimo de 40% (quarenta) por cento, estará desclassificado. 
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4.4 Candidatos de Ensino Fundamental Incompleto 

 
4.4.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Ensino Fundamental Incompleto será 
composta de 20 (vinte) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada. 

Disciplina 
Número de 
questões 

Total de 
questões 

Peso de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

Língua Portuguesa 10 20 0,50 10,0 

Matemática 10 

4.4.2 O Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo I deste Edital, devidamente discriminados por 
cargo concorrido. 
4.4.3 Haverá um campo de marcação para cada uma das quatro opções A, B, C e D,  sendo que o candidato deverá 
preencher na folha de respostas apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando 
da questão. 
4.4.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente um, dos quatro campos da folha de respostas, sob pena 
de arcar com os prejuízos decorrentes de marcação indevida. 
4.4.5 Prova objetiva: para a prova de português, matemática, conhecimentos gerais, Conhecimentos Específicos do 
Cargo, cada questão terá peso de 0,50 (zero vírgula cinquenta centésimos) totalizando 10,0 (dez) pontos. 
4.4.6 O candidato que zerar (deixar de pontuar) em qualquer disciplina aplicada nas provas, mesmo que na soma geral 
atinja o percentual mínimo de 40% (quarenta) por cento, estará desclassificado. 
4.4.7 A prova escrita objetiva de múltipla escolha do Processo Seletivo Simplificado, será de caráter eliminatório e 
classificatório, constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, de acordo com a distribuição de pesos acima 
discriminada, e terá sua pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 10,0 (dez) pontos.  
4.4.8 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão de respostas, que será o único 
documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 
Edital e no cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato. 
4.4.9 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho 
do candidato. 
4.4.10 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, 
devidamente assinado no local indicado. 
4.4.11 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no 
cartão de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com 
o cartão de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não-
preenchido integralmente. 
4.4.12 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de 
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da correção. 

4.4.13 Prova Prática: Os candidatos concorrentes aos cargos de: Motorista I (veículo Ambulância), Motorista 
II (Veículo Transporte Escolar), Motorista III (Veículo Grande) e Operador de Máquinas realizarão prova 
prática  com os respectivos Veículos e responderão aos questionamentos do instrutor. Os critérios e 
procedimentos estão no anexo VII deste Edital. 

5. CRITÉRIOS PARA REAIZAÇÃO DAS PROVAS  
5.1. A Realização das Provas obedecerá aos seguintes critérios: 
5.1.1. A Prova Objetiva terá a duração de até 03:00 (três horas). O caderno de prova somente será liberado 
depois de 02:00 (duas) horas após o início da mesma. 
5.1.2. Não haverá provas fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. 
5.1.3. O Gabarito das provas será publicado até às 12:00 horas do dia  posterior à realização do Processo 
Seletivo Simplificado. 
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5.1.4. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 45 (quarenta e 
cinco) minutos ao local das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta. 
5.1.5. O ingresso na sala de provas, só será permitido ao candidato que apresentar o documento de 
identidade que originou a inscrição e documento de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, entregue 
quando do ato de inscrição. 
5.1.6. Não será admitido às provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido; em nenhuma 
hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 
5.1.7. No recinto de provas não será permitida a utilização de equipamentos de rádio tipo “walk-man” ou 
similar, bem como o uso de telefone celular,  qualquer outro aparelho, bem como folha de rascunho. 
5.1.6. O caderno de questões é o espaço pelo qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para 
chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO na FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
5.1.8. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na folha de respostas estiver em desconformidade com as 
instruções, não estiver assinalada, que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou 
alternativa marcada a lápis, ainda que legível. 
5.1.9. Na realização da Prova não é permitido pedir esclarecimentos sobre o enunciado das questões ou 
modo de resolvê-las; 
5.1.10. O candidato deverá preencher a Folha  de Resposta cobrindo inteiramente com caneta esferográfica, 
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à alternativa escolhida. O Cartão Resposta será o único 
documento válido para efeito de correção da prova, que deverá ser devolvido obrigatoriamente ao final da 
prova, devendo o mesmo ser colocado dentro do envelope que se encontra sobre a mesa. 
5.1.11. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de  Resposta, por erro do candidato. 
5.1.12. Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura duplicidade 
de resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco. 
5.1.13. O candidato, ao terminar a prova escrita, colocará o seu cartão resposta dentro do envelope, 
disponível sobre a mesa, sem auxílio de fiscais. 
5.1.14. Ao final das provas escritas, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de 
assinarem o lacre do envelope das provas, juntamente com os fiscais, na coordenação do Processo Seletivo 
Simplificado. 
5.2.. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 
5.3. Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais executores e seus 
auxiliares ou autoridades presentes; 
5.4. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos; 
5.5. Ausentar-se da sala da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
5.6. Usar telefone celular nas dependências dos locais das provas, ou qualquer outro meio de comunicação; 
5.7. Perturbar, de qualquer forma, a ordem dos trabalhos; 
5.8. Permanecer no local após a conclusão e entrega da prova. 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
6.1. Em caso de empate nas notas das provas e para fins de classificação, como critério de desempate, terá 
preferência o candidato que: 
I – possuir maior idade, dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, completados até o último dia 
do prazo de inscrição, nos termos do Art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o ano, o mês e o dia do 
nascimento; 
II – possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos se for o caso; 
III – possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
IV – o candidato mais velho. 
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7. DA REAIZAÇÃO DAS PROVAS  
7.1. Provas Objetivas: Serão realizadas no dia 25/08/2013, na  Escola Estadual Boa Esperança, endereço 
Avenida Mariana s/nº - Centro -  na cidade de Curvelândia – MT,  horários: as 7h 15min abre os portões as 
7h45min. Fechas os portões e as 8h00min começa as provas por ocasião da homologação das inscrições, no 
mural de publicações da Prefeitura Municipal,  jornal da AMM e no site: www.curvelandia.mt.gov.br. 

8. DOS RECURSOS  
8.1. Serão admitidos recursos das seguintes fases: 
I – do presente edital; 
II – do não deferimento do pedido de inscrição; 
III – da formulação das questões; 
IV – da discordância com o gabarito das provas Objetivas; 
V – da classificação; 
VI – da homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado; 
8.2. A impugnação a este Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2013 poderá ser efetuada por qualquer 
cidadão no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do mesmo, mediante requerimento 
dirigido ao Prefeito Municipal. 
8.3. Os demais recursos deverão conter nome do candidato recorrente, número de inscrição, endereço, sua 
fundamentação que deverá ser clara e objetiva e será dirigida à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado – nos termos do anexo V – parte integrante deste edital. 
8.4. O recurso só será conhecido se encaminhado, pelo candidato recorrente, e  o prazo para tanto será de 
02 (dois) dias úteis, excluído o dia da publicação: 
8.4.1. da lista de classificação dos candidatos, para impugnar a classificação, assim como para a revisão de 
sua própria prova e notas e para impugnar a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado; 
8.4.2 os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente e encaminhados pelo 
candidato para a comissão do Processo Seletivo Simplificado na Prefeitura Municipal de Curvelândia – MT. 
8.5. Findo o prazo para recurso, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal. 

9. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO  
9.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:  
9.1.1. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico do 
Trabalho. 
9.1.2. As despesas com exames serão custeados pelo candidato classificado. 
9.1.3. Declaração de bens que constituem seu patrimônio. 
9.1.4. Declaração de que a contratação do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou 
função pública. 
9.1.5. Declaração de não ter sofrido no exercício da Função Pública as penalidades disciplinares. 
9.1.6. Cópia dos seguintes Documentos:  
9.1.6.1. Identidade; 
9.1.6.2. Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino; 
9.1.6.3. CPF; 
9.1.6.4. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo (cópia autenticada em cartório), 
com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso.  
9.1.6.5. Título de eleitor e comprovante de que votou na última eleição. 
9.1.6.6. Comprovar idade mínima de 18 anos. 
9.1.6.7. Uma foto 3x4 
9.1.6.8. Certidão de Nascimento ou Casamento. 
9.1.6.9. Carteira de Trabalho com inscrição no PIS/PASEP. 
9.1.6.10. Folha Corrida Judicial. 
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9.1.6.11. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos. 
9.1.6.13. Outros documentos exigidos por Lei. 
9.2. O candidato, mesmo aprovado no Processo Seletivo Simplificado, será eliminado do mesmo se não 
apresentar os documentos constantes nos termos do item 9.1 deste edital. 

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS  
10.1. A validade do Processo Seletivo Simplificado será de 12 meses, nos termos do artigo 3º da Lei 
Municipal nº 340 de 03 de maio de 2013, em consonância com o artigo 96, inciso IX, alínea “a” e “b” da Lei 
Orgânica do Município. 
10.2. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera o direito à Contratação, mas credencia o 
aprovado à Contratação durante o prazo de sua validade, de acordo com a necessidade do Município, 
obedecidas à ordem de aprovação, computadas as vagas existentes na data do Processo Seletivo 
Simplificado Edital nº 001/2013, as que decorrerem de vacância do cargo. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na 
ficha de inscrição, de aceitar as condições do Edital de Processo Seletivo Simplificado, nos termos em que se 
acharem estabelecido, inclusive nos regulamentos e leis em vigor. 
11.2. Serão publicados os resultados dos candidatos aprovados que atingirem a nota mínima exigida para 
cada uma das provas no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na imprensa local na imprensa local  no 

jornal da AMM e no site: www.curvelandia.mt.gov.br. 

 
11.3. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação destes últimos. 
11.4. É vedada a inscrição neste do Processo Seletivo Simplificado de quaisquer membros da Comissão de 
do Processo Seletivo Simplificado. Será destituído da Comissão, se constatado em qualquer fase do 
Processo Seletivo Simplificado, o membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado que tiver  
parentesco com os candidatos inscritos até o terceiro grau. 
11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, e pela Empresa 
executora do Processo Seletivo Simplificado. 
 

Curvelândia /MT, 26 de julho de 2013. 
 
 
 

MICHELLI CARLA DE SOUZA 
Presidente da Comissão do Processo seletivo Simplificado 

 
 
 

ELI SANCHEZ ROMÃO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO SUPERIOR 
CARGOS: 
ASSISTENTE SOCIAL (PAIF) 
BIOQUIMICO 
ENFERMEIRO 
FISIOTERAPEUTA 
PSICÓLOGO (PAIF) 
PROFESSOR I PEDAGOGIA 
PROFESSOR II CIÊNCIAS 
PROFESSOR II GEOGRAFIA 
PROFESSOR II HISTÓRIA 
PROFESSOR II LINGUA PORTUGUESA 
PROFESSOR II MATEMÁTICA 

PORTUGUES 
Fonética: Fonema, Letra, Classificação dos fonemas, Encontro vocálico, - Encontro consonantal, Dígrafos, 
Divisão silábica, Tonicidade das sílabas, Ortografia; Morfologia: Estrutura das palavras, Classificação dos 
morfemas, Formação das palavras, Substantivo conceito e aplicabilidade, Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronomes, Verbos, Advérbios, Preposição, Conjunção, Interjeição;  Sintaxe: Frase, Oração e período, Termos 
essenciais da oração da oração, Termos integrantes da oração, Termos  acessórios da oração, Período 
composto por coordenação, Período composto por subordinação, Crase, Concordância verbal, Concordância 
Nominal, Colocação pronominal;  Semântica: Sinonímia, Antonímia, Homonímia, Paronímia, Denotação, 
Conotação, Polissemia,  Interpretação de texto, Intertextualidade.  

MATEMÁTICA 

Matemática: Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros 

(divisibilidade, números primos, fatoração, MDC e MMC); números racionais e irracionais (reta numérica, valor 

absoluto, representação decimal); números reais (relação de ordem e intervalos); Radicais: operações – 

simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações 

completas, incompletas, Equações Biquadradas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função 

do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e 

composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão 

algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações – simplificação; PA e PG; 

Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função 

logarítmica; Análise combinatória; Matrizes; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: 

seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 

Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional 

(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Derivadas, 

Limites, integrais, seno, cosseno, tangente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

As sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - A Idade Média Europeia: sociedade, economia, 

religião, política e cultura. O Renascimento do comércio. O absolutismo monárquico e a expansão marítima 

europeia A colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. Renascimento e 

Reforma Religiosa. Revolução cientifica e industrial A crise do Antigo Regime e os movimentos de 

independência na América. A Revolução Francesa e seus desdobramentos. O século XIX: revoluções 

liberais, democráticas e tecnológicas. A Formação dos Estados Nacionais na América Latina. As grandes 

guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. A divisão do mundo em blocos e a Guerra Fria. Queda do 

comunismo no leste europeu. A nova ordem mundial. Brasil, Império e República. Localização do Espaço 

Geográfico As coordenadas geográficas Latitude, longitude e fusos horários Os mapas Leitura de mapas 

Escalas e símbolos convencionais A leitura dos mapas como instrumento da geopolítica a serviço do poder 

Posição geográfica do Brasil. Os Fatores Naturais de Organização do Espaço O clima Fatores e elementos 

do tempo e do clima Noções dos grandes domínios climáticos do globo As regiões climáticas brasileiras e 

suas características A influência do clima no espaço geográfico e nas atividades humanas As ações 

antrópicas e as mudanças nas condições do tempo e do clima A cobertura vegetal e sua distribuição espacial 

Fatores de distribuição e diferenciação Características e importância da vegetação brasileira As 

consequências da destruição da cobertura vegetal O modelado terrestre Os agentes endógenos e exógenos 

A natureza das rochas e os processos de intemperismo A influência do relevo nas atividades humanas O 

relevo brasileiro Oceanos e mares Localização e características A dinâmica das águas oceânicas A utilização 

dos recursos dos oceanos As águas correntes Características e importância As bacias hidrográficas do Brasil. 

O Homem no Espaço Geográfico Distribuição geográfica da população mundial e brasileira Fatores dessa 

distribuição Crescimento populacional: causas, consequências e superpopulação Estrutura da população 

mundial e brasileira Dinâmica populacional Urbanização, metropolização e pobreza. O Espaço Agrário As 

diferentes formas de organização do espaço agrário O extrativismo animal e vegetal Os diferentes sistemas 

agrícolas e de criação Estrutura fundiária brasileira e a reforma agrária Características e importância das 

atividades agropastoris no Brasil. O Espaço Industrial Importância e evolução das atividades industriais no 

mundo e no Brasil Os fatores da localização industrial Classificação das indústrias As atividades industriais no 

Brasil: características e importância. O Espaço da Circulação, Meios e redes de transportes Os meios de 

transportes no Brasil Comércio interno e externo O Brasil na divisão internacional do trabalho As exportações 

e importações brasileiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (PAIF) 
Conhecimentos Específicos:  Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: 
positivismo, fenomenologia, materialismo histórico. O Serviço Social e a questão da ideologia: fundamentos 
históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a questão do trabalho e o Serviço Social: a categoria da 
práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o Trabalho Voluntário, a Filantropia e o 
Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos teóricos metodológicos; 
desafios históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. 
Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. 
Descentralização, participação e controle social nas políticas sociais brasileiras. Corporativismo e clientelismo 
no processo de formação das políticas sociais brasileiras. O desenvolvimento histórico das políticas sociais 
no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto de transformações do Capitalismo. O urbano e o 
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rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão das Políticas Sociais e 
os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do 
Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional 
do Assistente Social. A prevalência dos programas de transferência de renda no contexto das políticas sociais 
brasileiras. Políticas voltadas para as questões de gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do 
Assistente Social. Políticas de educação no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de 
Habitação no Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética Profissional do Serviço 
Social contextualizado. 

 
CARGO: BIOQUIMICO 
Conhecimentos Específicos: Hematologia, Hemostasia, Coagulação e Anemias; Imunologia, 
Imunoglobulinas; Reações Alérgicas; Bioquímica, Interpretação de Resultados; Atribuições Profissionais e  
Noções de Ética Profissional; Dosagens Bioquímicas do Sangue: Observações Gerais para Todas as 
Dosagens, Curvas de Calibração e Dosagens de Rotina; Parasitologia: Métodos Parasitológicos; O 
laboratório Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras de 
Bioquímica, Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras;  
Eletroforese; Imune eletroforese e Cromatografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Clinica; Provas 
funcionais; Análise de urina; Analise de cálculos; Líquido sinovial; Interferentes; Automação; Mecanismos 
Microbiológicos; Meios de Cultura; Esterilização em Laboratórios de Analise Clinica; Colorações;  
Coproculturas; Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da Garganta e escarro; 
Hemoculturas; Exames do liquido cefalorraquidiano; Autovacinas; A Bacteriologia de Anaeróbicos; Reação de 
Precipitação aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo 
de elementos figurados do sangue; Estudos de glóbulos vermelhos; Imuno- hematologia; Protozooses 
intestinais e cavitárias do homem;  Parasitose sanguíneas e fissulares; Diagnostico das helmintíases 
intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses. 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
Conhecimentos Específicos: Ética e legislação aplicada à enfermagem: Lei 7.498 de 25/06/1986 e Lei 
8.967 de 28/12/1994; COREN Lei do exercício profissional (Código de ética) Resolução COFEN 311/2007. 
Princípios científicos aplicados à Enfermagem: nutrição e hidratação; Eliminações; Higiene e conforto. Soro e 
repouso; Assepsia; Administração de medicamentos. Curativos e bandagens; Cuidados dispensados ao 
paciente terminal; Medicação. Enfermagem e Saúde Pública: imunização; Saneamento básico; Vigilância 
epidemiológica; Conceito, medidas de controle das doenças transmissíveis; estatísticas vitais (indicadores de 
saúde). Princípio de Administração no serviço de enfermagem: Planejamento; Organização; Direção; 
Coordenação; Supervisão e Avaliação. Processo de enfermagem. Enfermagem no controle de infecção 
hospitalar. Medidas de prevenção; Precauções universais. Clínica médica: assistência de enfermagem a 
pacientes com afecções nos sistemas; Músculo esquelético. Endócrino; Cardiovascular; Neurológico; 
Gástrico. Nefrológico; Urológico; Respiratório. Assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos. 
Assistência de enfermagem a paciente com doenças infectas contagiosas e sexualmente transmissíveis. 
Enfermagem na clínica cirúrgica: assistência de enfermagem ao paciente no pré, trans e pós-operatório. 
Central de material; Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e químico; Instrumental cirúrgico. 
Assistência de enfermagem nas emergências médicas; Parada cárdio respiratória; Edema agudo de pulmão; 
Politrauma; Envenenamento; Queimadura; Choque; Hemorragias.  Assistência de enfermagem e pediatria: 
Crescimento e desenvolvimento; Criança hospitalizada; Necessidades básicas (nutrição, eliminações, higiene 
e conforto, sono, repouso, recreação). Políticas de Saúde, Saúde Pública, Sistema Único de Saúde (SUS). 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Conhecimentos Específicos: Avaliação do paciente. Medida da função musculoesquelética. Reabilitação 
cardiorrespiratória. Órteses. Próteses. Meios físicos em Reabilitação; Reabilitação do paciente amputado. 
Reabilitação do Aparelho Osteoarticular. Reabilitação do Politraumatizado. Reabilitação nas Lesões de Partes 
Moles. Reabilitação na Osteoporose. Reabilitação na Artrite Reumatóide. Reabilitação nas Alterações 
Posturais e Algias vertebrais. Reabilitação em Hemiplegia. Paralisia Cerebral e tratamento de reabilitação. 
Lesão Medular e reabilitação. Tratamento Fisioterápico na Lesão Nervosa Periférica. Abordagem fisioterápica 
nas Distrofias Musculares. Abordagem fisioterápica nos Distúrbios Osteomusculares relacionados com o 
Trabalho e reabilitação. Reabilitação do idoso. Exercício e qualidade de vida. Prevenção das Infecções em 
serviços de reabilitação. Reabilitação na Arteriopatia dos Membros Inferiores, alterações do Retorno Venoso 
e Linfático. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 

 
CARGO: PSICÓLOGO (PAIF) 
Conhecimentos Específicos: Psicologia Organizacional: definição, histórico, áreas de atuação e função do 

psicólogo nas organizações. Gestão de pessoas, recrutamento, avaliação de desempenho, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano nas organizações. 

Qualidade de vida e saúde mental no trabalho. Psicopatologia geral e saúde mental no trabalho: diagnóstico 

das perturbações psíquicas e o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Teorias da personalidade. 

Teorias e técnicas psicoterápicas.  Psicodiagnóstico. Técnicas de exame e aconselhamento psicológico: 

principais instrumentos de avaliação psicológica. Psicologia e saúde: a inserção do psicólogo na área de 

saúde e formas de intervenção. Psicologia Social, Institucional e do Trabalho: formas de atuação e 

intervenção. Analise dos processos intergrupais e técnicas de dinâmica de grupo. Entrevista adimesional: 

princípios, técnicas e roteiros de entrevista. Perícias psicológicas: pareceres, laudos e relatórios técnicos. 

Atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e hospitalar. 

 
CARGO: PROFESSOR I PEDAGOGIA 
Conhecimentos Específicos: pedagógica. Bases legais da educação nacional: Constituição da República, 
LDB (Lei n.º 9.394/96), Referenciais Curriculares Nacionais. Desenvolvimento histórico das concepções 
pedagógicas. A supervisão: concepção e prática. Funções e responsabilidades do supervisor escolar: 
pedagógicas, administrativas, técnicas e político sociais. Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de 
liderança, mecanismos de participação; normas e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. 
Organização do trabalho na escola pública: articulação da ação supervisora com as diferentes instâncias e 
agentes educativos na construção da cidadania e na melhoria da qualidade do ensino. O papel político 
pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar. A função social e cultural da escola. A escola: 
a comunidade escolar e o contexto institucional e sociocultural. O processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. A gestão educacional decorrente da concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a interação grupal no 
processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemáticas, capacitação de 
pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de critérios na distribuição de 
tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do conhecimento. O processo de 
ensino aprendizagem. Relação professor-aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Planejamento de 
ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a multimídia 
educativa e a avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a prática. 
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. Análise de dificuldades, problemas e potencialidades no 
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cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta. Educação continuada dos profissionais da 
escola. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. A 
participação social do jovem e adulto na sociedade contemporânea. Alternativas de trabalho didáticos com 
jovens e adultos. A documentação pedagógica (planejamento, registro, avaliação). 

 
CARGO: PROFESSOR II CIÊNCIAS 
Conhecimentos Específicos: Diversidade dos seres vivos: Características gerais para classificação dos 
cinco reinos; Importância ecológica: fungos, bactérias, algas e protozoários; Prejuízo (doenças) saúde 
humana de alguns representantes dos reinos; Animais e vegetais: Classificação e características dos 
vertebrados e invertebrados; Agrupamentos vegetais: principais características; Bases da fisiologia vegetal: 
fotossíntese, respiração, transpiração e reprodução; Importância econômica: animais e vegetais; Corpo 
Humano: Sistemas orgânicos integrados: nutrição e respiração, circulação e excreção; Sistemas orgânicos de 
integração ao ambiente: sistemas nervoso, endócrino, reprodutor, ósseo, muscular e órgãos dos sentidos;  
Saúde e Sexualidade: Drogas lícitas e ilícitas: prejuízos orgânicos e sociais; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Métodos contraceptivos, concepção, gravidez e parto; Relações de gêneros: aspectos 
biológicos e sociais; Prevenção de doenças: bem estar físico, psíquico e social; Genética e Evolução: 
Avanços e tecnologias: DNA recombinante, Transgênese, Células-tronco, Clonagem e Projeto Genoma; 
Teorias de origem da vida e ideias evolucionistas; Moderna Teoria da Evolução; Ecologia: Fatores bióticos e 
abióticos no ecossistema; Cadeia alimentar - níveis tróficos; Relações intraespecíficas e interespecíficas; 
Equilíbrio e desequilíbrio ambientais; Biomas brasileiros; Física e Química (noções básicas): Cinemática, 
estática e dinâmica; Eletricidade e Magnetismo na natureza; Fenômenos sonoros e luminosos; Classificação 
dos elementos químicos; Propriedades das substâncias; A Química na Poluição: ar, água e solo; Reações 
químicas: o poder das transformações; Constituição e reciclagem do lixo. 
 

CARGO: PROFESSOR II GEOGRAFIA 
Conhecimentos Específicos: A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; As 
fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os impactos da 
economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; Abordagem dos conceitos da 
geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território; Geopolítica da globalização: organismos 
internacionais, comércio internacional e desigualdades; Alfabetização e linguagem cartográfica; A cartografia 
nos diversos níveis de ensino; Orientação, localização e representação da terra; A divisão política, 
administrativa e o planejamento do território brasileiro; A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; As 
regiões geoeconômicas brasileiras; Principais características econômicas e sociais das mesorregiões e 
microrregiões de Mato Grosso; a diversidade sociocultural de Mato Grosso; Conceitos demográficos 
fundamentais; Crescimento populacional; Teorias demográficas e desenvolvimento socioeconômico; 
Distribuição geográfica da população; Estrutura da população; Migrações populacionais; O processo de 
industrialização e a urbanização brasileira e as consequências ambientais; Relação cidade e campo; A 
geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro; Agricultura e meio ambiente; Brasil, 
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no 
contexto regional; Organizações e blocos econômicos; Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; 
Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; 
clima e aquecimento global; Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e 
gestão ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e turismo no 
ensino da geografia. 
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CARGO: PROFESSOR II HISTÓRIA 
Conhecimentos Específicos: Aspectos metodológicos do ensino da história. A história como conhecimento 

humano. Formação do espaço social brasileiro a apropriação da terra, a apropriação da América pelos 

Europeus, formação da sociedade brasileira, a organização administrativa, a organização econômica e as 

formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das 

ideologias literais na história do Brasil e movimentos político-sociais no Final do Século XVIII, transformações 

ocorridas na Europa no início do Séc. XIX e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. Formação do espaço 

social brasileiro independente: a colonização da América - sistemas coloniais e mercantilismo, movimentos da 

independência, a organização do Estado Brasileiro, movimentos populares e agitações político-sociais nas 

províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no Brasil. O Brasil no século 

XX, a Segunda república e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil - Deposição de Vargas e a 

era JK, o golpe de 1964 e a abertura democrática. O Estado nacional brasileiro na América Latina. O Estado 

brasileiro atual, os Estados Nacionais na América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados 

Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas. A modernização dos Estados Republicanos na 

América Latina - Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos Estados republicanos na 

América Latina e suas manifestações. As novas relações econômicas e políticas - a Globalização e o 

MERCOSUL, as manifestações culturais na América Latina - ontem e hoje. A construção do Brasil 

contemporâneo na ordem internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e a 

disputa pelas regiões produtoras de matéria prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a 

crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a Consolidação do Capitalismo 

monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de redemocratização desenvolvimento 

brasileiro na atualidade o Brasil no contexto do mundo atual. Questões relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem. Ética profissional. 

 
CARGO: PROFESSOR II LINGUA PORTUGUESA 
Conhecimentos Específicos: O português como língua de cultura. Relações gramaticais e discursivas: 
paralelos e contrastes. Aspectos funcionais e padrões estruturais. Análise  interpretativa de fenômenos 
relativos aos diversos níveis constitutivos do português: fonético-fonológico, prosódico, morfológico, sintático 
e semântico. Relação entre língua, cultura e sociedade. A heterogeneidade linguística: variantes e variáveis 
linguísticas; relação entre pensamento e linguagem. Análise do discurso: língua, discurso e ideologia. Da 
frase ao texto: significado e contexto; a noção de textualidade: coesão e coerência textuais; a linguagem em 
uso: enunciado e enunciação. Modos de organização do discurso e tipologia textual. Discurso direto, discurso 
indireto e discurso indireto livre. Os pressupostos e as inferências. Interpretação e compreensão. O texto na 
sala de aula: a formação do produtor/ leitor. O português do Brasil: diversidade e preconceito linguístico. 
Língua falada e língua escrita. O signo linguístico; os elementos da comunicação; as funções da linguagem; 
figuras e vícios de linguagem. Sinonímia, polissemia. A gramática na escola: a articulação gramática e texto. 
Reconhecimento de textos escritos e orais, literários e não literários como corpus adequado para o estudo da 
língua, segundo as perspectivas sincrônica e diacrônica, nos aspectos gramaticais, discursivos e estilísticos. 
A estruturação do sentido: palavra, frase, texto e contexto. Valor nocional das classes e categorias 
gramaticais; hierarquia de unidades linguísticas: estrutura e função de morfemas, palavras, sintagmas e 
frases – os processos de formação de palavras; a estrutura sintática da frase, gramaticalidade e 
inteligibilidade; os processos sintáticos, o paralelismo semântico; a organização do período; sintaxe de 
concordância; sintaxe de regência. Crase. Questões gramaticais: ortografia, acentuação e pontuação. 



 

 

Página 17 de 42 

CARGO: PROFESSOR II MATEMÁTICA 
Conhecimentos Específicos: Lógica - Sentenças e proposições. O uso de conectivos, a negação, a 
conjunção e a disjunção. Equivalência de proposições. Proposições condicionais e bicondicionais. 
Quantificadores. Conjuntos numéricos - Os sistemas de numeração. Números naturais, inteiros, racionais e 
reais. Conceitos, operações e propriedades. Estimativas com números e aproximações numéricas aplicadas à 
situações-problema. Progressões - Sequência. Progressões aritmética e geométrica. Aplicações. Funções - 
Relações. Par ordenado. Plano Cartesiano. Produto cartesiano. Relações binárias. Relações de equivalência 
e de ordem. Representação gráfica. Aplicações de funções na resolução de problemas. Domínio, 
contradomínio, imagem. Sobrejeção, injeção, bijeção, função inversa e função composta. Função constante e 
função idêntica. Análise das representações gráfica, tabular e algébrica de funções de 1º e 2º graus, 
polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Equações, inequações e sistemas. Inequação 
produto e inequação quociente. Estatística - Construção e interpretação de tabelas e gráficos. Inferências e 
medições com base em amostras. Média, mediana e moda. Variância e desvio padrão. Aplicação de 
probabilidade e combinatória. Princípio multiplicativo, arranjo, combinação e permutação. Proporcionalidade. 
Contagem. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. Porcentagem e fator de correção. Juros. 
Matrizes. Sistemas lineares e determinantes - Aplicações de diferentes tipos de matrizes. Determinantes. 
Operações. Propriedades. Sistemas lineares. Geometria Analítica - Distância entre dois pontos e entre ponto 
e reta. Divisão de segmentos. Coeficiente angular. Condição de alinhamento. Equações da reta e da 
circunferência. Posições relativas. Perpendicularidade. Tangência. Lugares geométricos. Elipse. Hipérbole. 
Parábola. Geometria – Conceitos primitivos e axiomática euclidiana. Medida e forma. Retas. Triângulos, 
quadriláteros e demais polígonos. Circunferências e círculos. Definições. Aplicações de propriedades 
geométricas. Construção de modelos geométricos. Representações planas e espaciais em desenhos e 
mapas. Congruência e semelhança. Sólidos geométricos. Poliedros, prismas, pirâmides. Cilindro, cone e 
esfera. Ângulos. Definições, aplicações e propriedades. Relações métricas. Perímetros, áreas e volumes. 
Unidades de medidas de Sistema Internacional. Resolução de problemas - A resolução de problemas como 
postura metodológica do professor. Construção, equação e interpretação de problemas. 
 

ENSINO MÉDIO  
CARGOS: 
MONITOR INFANTIL 
MONITOR (PAIF) 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

PORTUGUES 
Fonética: Fonema , Letra, Classificação dos fonemas,  Encontro vocálico, - Encontro consonantal, Dígrafos, 
Divisão silábica, Tonicidade das sílabas, Ortografia; Morfologia: Estrutura das palavras, Classificação dos 
morfemas, Formação das palavras, Substantivo conceito e aplicabilidade, Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronomes, Verbos, Advérbios, Preposição, Conjunção, Interjeição;  Sintaxe: Frase, Oração e período, Termos 
essenciais da oração da oração, Termos integrantes da oração, Termos  acessórios da oração, Período 
composto por coordenação, Período composto por subordinação, Crase, Concordância verbal, Concordância 
Nominal, Colocação pronominal;  Semântica: Sinonímia, Antonímia, Homonímia, Paronímia, Denotação, 
Conotação, Polissemia,  Interpretação de texto, Intertextualidade.  

MATEMÁTICA 

Matemática: Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros 

(divisibilidade, números primos, fatoração, MDC e MMC); números racionais e irracionais (reta numérica, valor 
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absoluto, representação decimal); números reais (relação de ordem e intervalos); Radicais: operações – 

simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações 

completas, incompletas, Equações Biquadradas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função 

do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e 

composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão 

algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações – simplificação; PA e PG; 

Matrizes, Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 

Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 

co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 

Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional 

(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Observação: 

Nível de complexidade compatível com o ensino médio completo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

As sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - A Idade Média Europeia: sociedade, economia, 

religião, política e cultura. O Renascimento do comércio. O absolutismo monárquico e a expansão marítima 

europeia A colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. Renascimento e 

Reforma Religiosa. Revolução cientifica e industrial A crise do Antigo Regime e os movimentos de 

independência na América. A Revolução Francesa e seus desdobramentos. O século XIX: revoluções 

liberais, democráticas e tecnológicas. A Formação dos Estados Nacionais na América Latina. As grandes 

guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. A divisão do mundo em blocos e a Guerra Fria. Queda do 

comunismo no leste europeu. A nova ordem mundial. Brasil, Império e República. Localização do Espaço 

Geográfico As coordenadas geográficas Latitude, longitude e fusos horários Os mapas Leitura de mapas 

Escalas e símbolos convencionais A leitura dos mapas como instrumento da geopolítica a serviço do poder 

Posição geográfica do Brasil. Os Fatores Naturais de Organização do Espaço O clima Fatores e elementos 

do tempo e do clima Noções dos grandes domínios climáticos do globo As regiões climáticas brasileiras e 

suas características A influência do clima no espaço geográfico e nas atividades humanas As ações 

antrópicas e as mudanças nas condições do tempo e do clima A cobertura vegetal e sua distribuição espacial 

Fatores de distribuição e diferenciação Características e importância da vegetação brasileira As 

consequências da destruição da cobertura vegetal O modelado terrestre Os agentes endógenos e exógenos 

A natureza das rochas e os processos de intemperismo A influência do relevo nas atividades humanas O 

relevo brasileiro Oceanos e mares Localização e características A dinâmica das águas oceânicas A utilização 

dos recursos dos oceanos As águas correntes Características e importância As bacias hidrográficas do Brasil. 

O Homem no Espaço Geográfico Distribuição geográfica da população mundial e brasileira Fatores dessa 

distribuição Crescimento populacional: causas, consequências e superpopulação Estrutura da população 

mundial e brasileira Dinâmica populacional Urbanização, metropolização e pobreza. O Espaço Agrário As 

diferentes formas de organização do espaço agrário O extrativismo animal e vegetal Os diferentes sistemas 

agrícolas e de criação Estrutura fundiária brasileira e a reforma agrária Características e importância das 

atividades agropastoris no Brasil. O Espaço Industrial Importância e evolução das atividades industriais no 

mundo e no Brasil Os fatores da localização industrial Classificação das indústrias As atividades industriais no 
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Brasil: características e importância. O Espaço da Circulação, Meios e redes de transportes Os meios de 

transportes no Brasil Comércio interno e externo O Brasil na divisão internacional do trabalho As exportações 

e importações brasileiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: MONITOR INFANTIL 
Conhecimentos Específicos:  As Políticas Nacionais para a Educação Infantil; Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Educação Infantil parecer nº 022/98 do Conselho Nacional de Educação (CNE); A Criança 
Portadora de Direitos; Estatuto da criança e do adolescente (lei 8.069 de1990);A Educação Infantil na 
perspectiva histórica; Creche, pré-escola, Educação Infantil seus conceitos, semelhanças e diferenças; 
Desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos Características; Necessidades: afetivas, sociais, biológicas e 
cognitivas; Fundamentação filosófica e pedagógica (diretrizes, princípios e concepção do cuidar e educar) na 
Educação Infantil; A Criança com Necessidades Especiais. - Deliberação 02/06/2003; Lei federal nº 9.394/96- 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Considerações sobre o Cuidar e Educar na Educação 
Infantil; Qualidade de vida para criança de 0 a 3 anos (berçário e maternal); Cuidados com a saúde (sol, ar, 
água, alimentação, higiene, vestuário e repouso); Cuidados com o ambiente (objetos, brinquedos, 
organização do espaço); Jogos e brincadeiras; 

 
CARGO: MONITOR (PAIF) 
Conhecimentos Específicos: Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: 
positivismo, fenomenologia, materialismo histórico. O Serviço Social  e  a  questão  da  ideologia:  
fundamentos  históricos  e  perspectivas  atuais.  A polêmica sobre a questão do trabalho e o Serviço Social: 
a categoria da práxis como referência.  O Serviço Social e Solidariedade, destacando o Trabalho Voluntário, a 
Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social fundamentos teóricos 
metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas no processo  de  desenvolvimento  do  
capitalismo  mundial.  Fundamentos  histórico- conceituais  das  Políticas  Sociais:  Justiça,  Equidade,  Direito  
e  Cidadania Descentralização,  participação  e  controle  social  nas  políticas  sociais  brasileiras 
Corporativismo  e  clientelismo  no  processo  de  formação  das  políticas  sociais; O  desenvolvimento  
histórico  das  políticas  sociais  no  Brasil;  As  Políticas  de  Habitação  no  Brasil; Programa do Bolsa 
Família.   
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, 
cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes 
infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis 
pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e modelos de vigilância. 
Estratégia de Saúde da Família. Atuação nos programas do Ministério da Saúde. Educação em saúde. 
Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Noções básicas 
sobre administração  de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos 
de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do 
adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos 
degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. 
Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e 
controle de infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de 
desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Noções de administração e organização dos 
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serviços de saúde e de enfermagem. Programa de Saúde da Família (PSF). Conhecimentos Básicos De 
Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde.  

 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Conhecimentos Específicos: Bacteriologia.  Métodos de esterilização e desinfecção.  Técnicas de 
coloração.  Morfologias bacterianas. Escolha e preparação dos meios de cultura.  Semeaduras dos  
espécimes clínicos (urina, sangue, fezes, secreções em geral). Testes de sensibilidade aos antimicrobianos.  
Bioquímica.  Reconhecimentos da aparelhagem. Conhecimentos básicos sobre aparelhos adequados para 
análises bioquímicas. Cálculos de dosagens.  Diluições de líquidos biológicos.  Conhecimentos básicos sobre 
absorbância, transmitância, Lei de Lambert -Beer. Determinações de fator.  Registros finais das dosagens 
realizadas. Hematologia.  Hemostasia.  Métodos de coloração.  Hemossedimentação.  Prova de falcização. 
Reconhecimentos microscópicos das células sanguíneas. Imunologia.  Principais reações imunológicas de 
aglutinação, precipitação, fixação de complemento.  Provas de atividades reumáticas.  Testes imunológico de 
gravidez. Parasitologia. Métodos para conservação de fezes.  Métodos para identificação dos parasitas.  
Identificações microscópica dos helmintos e protozoários.  Pesquisas de sangue oculto nas fezes. Urinálise.  
Rotinas na análise da urina: testes físicos, testes químicos, exame do sedimento urinário.  Triagem clínica de 
doadores de sangue.  Doação de sangue.  

 
ENSINO FUNDAMENTAL  

CARGOS: 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO E LABORATÓRIO 

PORTUGUÊS 
Língua Portuguesa: Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Sinônimos e 
antônimos. Formação do feminino e do plural dos substantivos e adjetivos. Conjugação dos verbos regulares. 
Principais regras de concordância. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, divisão silábica, 
prosódia-acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; 
Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; 
Interpretação de texto. 

MATEMÁTICA 
Operações básicas - adição - subtração - multiplicação - divisão; Problemas envolvendo as quatro operações;  
Operações com números racionais; Sistema de numeração decimal;  operações - transformações e 
expressões numéricas; Teoria dos conjuntos - símbolos - operações - diagramas; Operações básicas com 
frações - M.D.C. - M.M.C. - resolução de problemas; Regra de três simples - juros simples - porcentagem - 
razão - proporção; - Estatística; Medidas e unidades - comprimento - tempo - massa - líquido - área e 
volumes. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Aspectos Históricos e Geográficos: - localização, limites, divisão do Estado, principais cidades, superfície, 

áreas, população, aspectos físicos, relevo, clima, vegetação, solo, hidrografia, recursos naturais, aspectos 

econômicos e sociais, agricultura, pecuária, indústria, comércio, energia, transporte, turismo, extrativismo, 

primeiros exploradores. Executivo e Legislativo Municipal de Curvelândia.  Símbolos Nacionais e Municipais; 

Atualidades sobre economia e política nacional e estadual; Personalidades políticas e artísticas de Mato 

Grosso. Localização do Município de Curvelândia no Estado, Área Territorial, criação, emancipação e 
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instalação do município, Número de habitantes e eleitores, prefeito, vereadores, Municípios que fazem divisa, 

principais rios e córregos, aspectos mais importantes da flora e fauna, principais produtos agrícolas 

produzidos e pecuária produzida, meios de Comunicação e transporte. Meio ambiente: ecologia, lixo e 

reciclagem, preservação; A influência dos avanços tecnológicos na vida humana; Aspectos históricos da 

cultura mato-grossense: literatura, artes plásticas, manifestações do folclore popular, festas religiosas, 

artesanato e músicas, danças e ritmos; Patrimônio público. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO E LABORATÓRIO 
Conhecimentos Específicos: CONSULTÓRIO Níveis de prevenção; Conceitos sobre técnicas de 
escovação, Fio Dental, Dieta Alimentar. Meios Educativos: Contato Pessoal, Trabalho em grupo, 
Comunicação em massa Dentição decídua. Uso de fluoretos. Promoção de saúde bucal. Atribuições de 
pessoal auxiliar em odontologia. Doenças periodontais. Cárie dentária. Risco de cárie dentária. 
Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. Aspectos éticos na prática 
odontológica. Prevenção das doenças bucais. Educação e motivação em saúde bucal. Bioética e odontologia. 
Anatomia dental. Anatomia da cavidade bucal. Atribuições e ações da equipe de saúde bucal no programa de 
saúde da família. Importância da coleta de informações do usuário e documentação. Manutenção preventiva 
de equipamento odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos.  
LABORATÓRIO   Noções de Bacteriologia.  Métodos de esterilização e desinfecção.  Técnicas de coloração.  
Morfologias bacterianas. Escolha e preparação dos meios de cultura.  Semeaduras dos  espécimes clínicos 
(urina, sangue, fezes, secreções em geral). Testes de sensibilidade aos antimicrobianos.   Testes imunológico 
de gravidez. Parasitologia. Métodos para conservação de fezes.  Métodos para identificação dos parasitas.  
Identificações microscópica dos helmintos e protozoários.  Pesquisas de sangue oculto nas fezes. Urinálise.  
Rotinas na análise da urina: testes físicos, testes químicos, exame do sedimento urinário.  Triagem clínica de 
doadores de sangue.  Doação de sangue.  

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
GARI 
MOTORISTA I (VEÍCULO AMBULANCIA) 
MOTORISTA II (TRANSPORTE ESCOLAR) 
MOTORISTA III (VEICULO GRANDE) 
MERENDEIRA 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
VIGIA 

PORTUGUÊS 
Língua Portuguesa: Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Sinônimos e 
antônimos. Formação do feminino e do plural dos substantivos e adjetivos. Conjugação dos verbos regulares. 
Principais regras de concordância. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, divisão silábica, 
prosódia-acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; 
Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; 
Interpretação de texto. 
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Observação: Nível de complexidade compatível com o ensino fundamental incompleto. 

MATEMÁTICA 
Operações aritméticas fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão; Números Naturais, Inteiros e 
Racionais: conceito, propriedades, operações e problemas de aplicação; Sistema Legal de Unidades de 
Medidas: comprimento, superfície, volume, tempo, velocidade, distâncias e peso. Problemas envolvendo 
medidas 

 

ANEXO II 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES A CADA CARGO 

ENSINO SUPERIOR 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (PAIF) 
Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou grupos, identificando e analisando seus problemas e 
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e sociais, aplicando métodos e processo básicos do 
serviço social; Organiza a participação dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o processo coletivo e a melhoria 
do comportamento individual. Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e 
outros, através da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, 
de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; Planeja executa e analisa pesquisas 
socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas especificações para identificar necessidades e 
subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; Efetuar triagem nas 
solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando 
atendimento na medida do possível; Acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento 
familiar drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, 
para possibilitar atendimento dos mesmos; Coordenar seminários, encontros, congressos, palestras e 
eventos assemelhados na área de assistência social realizados no Município; Assessorar tecnicamente todas 
as entidades sociais do município; Buscar nas esferas estaduais e federais recursos para aplicação na área 
social do município; Executar outras tarefas correlatas e de interesse da municipalidade. 

 
CARGO: BIOQUIMICO 
Realizar tarefas inerentes às áreas de análises clínicas; Desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores 
laboratoriais, bioquímica, imunologia, microbiologia, hematologia e urinálise, clínica, hematologia, 
parasitologia, bacteriologia, virologia, mitologia e outros, valendo-se de técnicas específicas para completar o 
diagnóstico de doenças;  Manter controle de qualidade no setor laboratorial; Preparar boletins informativos 
com a finalidade de fornecer subsídios para a classe médica;  Orientar e controlar atividades de equipes 
auxiliares;  Dar pareceres sobre a compra de materiais e equipamentos laboratoriais, fornecendo as 
especificações técnicas necessárias;  Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para 
aplicação em análises clínicas;  Efetuar controle de qualidade de matérias primas, produtos em elaboração e 
produtos acabados, realizando análise de laboratório, para assegurar-se de que os mesmos atendem às 
especificações propostas; Preparar boletins informativos sobre medicamentos, com a finalidade de fornecer 
subsídios para a classe médica; Dar pareceres sobre a compra de materiais, equipamentos e medicamentos, 
fornecendo as especificações técnicas necessárias para a manutenção das farmácias dos postos de saúde;  
Efetuar controle da qualidade dos medicamentos para assegurar-se de que os mesmos atendem às 
especificações propostas;  Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; Executar tarefas 
correlatas, a critério do superior imediato. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
Dirigir, chefiar e organizar órgão de enfermagem de saúde pública; prestar serviço de enfermagem em 
unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; Ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir 
outras determinações médicas; zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; Participar da elaboração, 
execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde pública; Prescrever medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde pública; 
participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica; prestar assistência à gestante, parturiente ao recém-nascido; participar dos programas de 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução e assistência 
obstétrica em situações de emergência; Participar em programas e atividades de educação sanitária; 
participar nos programas de segurança e higiene do trabalho bem como prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra 
referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde; participar do desenvolvimento de tecnologia 
apropriada à assistência à saúde; proceder a coleta de material e consulta de enfermagem; Executar, no nível 
de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à Mulher, ao trabalhador e ao idoso;  Desenvolver ações para capacitação 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas 
funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e contribuir 
para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e 
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho 
das Unidades de Saúde da Família; Dar assistência em enfermagem; Desenvolver atividades de orientação, 
treinamento e acompanhamento de enfermagem nas unidades escolares e de saúde; Prestar atendimento e 
apoio/suporte de enfermagem individual ou em grupo; Orientar o paciente, visando sua reabilitação; Orientar 
a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre  assuntos de enfermagem, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios; Orientar os professores e equipe pedagógica sobre questões de enfermagem; 
Revisar manuais; elaborar material informativo para divulgação; revisar e atualizar impressos; Realizar 
trabalhos técnico-científicos; planejar e executar programas de treinamento;  Participar de eventos 
educacionais internos e externos; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; Executar tarefas 
correlatas, a critério do superior imediato. 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública; Desenvolver atividades de orientação, treinamento e 
acompanhamento de fisioterapia nas unidades escolares e de saúde; Prestar atendimento e apoio/suporte 
fisioterapia individual ou em grupo;  Orientar o paciente com problemas fisioterapia, visando sua reabilitação; 
Orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fisioterapia, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios; Orientar os professores e equipe pedagógica sobre questões de fisioterapia; 
Revisar manuais (fisioterapia); elaborar material informativo para divulgação; revisar e atualizar impressos; 
Realizar trabalhos técnico-científicos; planejar e executar programas de treinamento; Participar de eventos 
educacionais internos e externos; Tratar encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes 
vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas 
especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos 
afetados; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, 
funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas 
de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos 



 

 

Página 24 de 42 

afetados; Planejar executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de acidentes 
vascular-cerebrais, motoras, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismo raquimedulares, de paralisias 
cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopias e outros, utilizando-se de meios físicos 
especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; 
Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua 
movimentação ativa e independente; Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratórios e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos 
especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação 
sanguínea; Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 
mais simples;  Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, 
documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 
CARGO: PSICÓLOGO (PAIF) 
Avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias da medicina; Emitir laudo técnico com diagnóstico, 
quando solicitado, para acompanhamento de outro profissional e/ou a outros serviços especializados; 
Realizar psicoterapia utilizando métodos e técnicas próprias através de sessões individuais e/ou grupais, 
familiares, mediante as necessidades dos pacientes, promovendo de forma congruente a saúde mental; 
Desenvolver juntamente com outros profissionais programas no que se refere a prevenção da saúde mental 
para a comunidade, visando o esclarecimento e a coparticipação da mesma; Participar das atividades junto a 
equipe multidisciplinar, com o objetivo de desenvolver as áreas de trabalho de interesse da instituição, no que 
tange a saúde mental; Realizar, quando solicitado, o recrutamento, seleção e treinamento, acompanhamento, 
avaliação de desempenho de pessoal e análise de cargo, utilizando-se de entrevista e testes específicos, com 
o objetivo de oferecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e apoiar 
participando de programas elaborados pela instituição, pesquisando e sugerindo novas metodologias de 
trabalho no contexto da área de psicologia; Realizar outras tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
Atuar no Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF respeitando as diretrizes e objetivos do 
programa descritos na NOB/SUAS e manuais do PAIF; visitas domiciliares, palestras, metodologias de 
trabalho em grupo, metodologias de comunidade, proteção pró-ativa, vigilância social e encaminhamento da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
CARGO: PROFESSOR I PEDAGOGIA 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
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profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 

 
CARGO: PROFESSOR II CIÊNCIAS 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
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requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 

 
CARGO: PROFESSOR II GEOGRAFIA 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 
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CARGO: PROFESSOR II HISTÓRIA 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 

  
CARGO: PROFESSOR II LINGUA PORTUGUESA 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
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Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 

 
CARGO: PROFESSOR II MATEMÁTICA 
Executar tarefas especifica relacionada com a área de educação; Participar do processo que envolve o 
planejamento, construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola;  Exercer a 
docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência  sob sua responsabilidade, pela 
substituição eventual de docente; Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela 
regência de turmas; Participar da elaboração do calendário escolar;  Zelar pela elevação dos níveis de 
rendimento escolar e pela melhoria de qualidade do ensino;  Colaborar na realização de campanhas 
educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e folclóricas;  Exercer atividade de natureza 
educativa, envolvendo a execução de serviços referentes à elaboração e cumprimento de planos, 
desenvolvimento de aulas, escrituração escolar, apuração de frequência e regência de turmas e aula;  
Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em geral; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com a família dos 
educandos e com a comunidade escolar;  Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Elaboração de programas e plano de trabalho, controle e 
avaliação da aprendizagem, recuperação de alunos, reuniões, pesquisa e participação ativa na vida da 
escola;  Interesse em adquirir novos conhecimentos e habilidades profissionais, relacionados com o seu 
trabalho e/ou aperfeiçoar-se; Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas; 
Habilidade para estabelecer e manter boas relações de trabalho; Capacidade de liderança; Domínio do 
conhecimento da área específica  de  atuação e  técnicas educacionais e didáticas; Facilidade de 
comunicação e estimulação de construção de conhecimentos; Habilidade para manejo de classe e controle 
da disciplina; Colaborar na proposição e realização de atividades extraclasse e de apoio ao desenvolvimento 
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do educando e sua socialização;  Zelar pelo bom nome da escola;  Adotar metodologias de ensino 
diversificadas, que estimulem a criatividade, o raciocínio e a experimentação; Colaborar com a formação 
integral de seus alunos; Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno; Relacionar teoria e prática, concretizando os conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno; Procurar inovar a prática pedagógica visando 
à melhoria da qualidade de ensino;   Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
Exercer outras atribuições integrantes do Plano Institucional da escola previstas no regulamento desta lei e 
Regimento Escolar;  Auxiliar na conservação, limpeza e boa apresentação das dependências da Escola;  
Cumprir as normas e determinações relacionadas a atividade docente contidas no Plano de Carreira e 
Remuneração Da Educação e respectivo Estatuto da  Prefeitura Municipal; as normas e instruções atinentes 
ao exercício do magistério e atividade docente emanadas dos órgãos públicos federais, estaduais e da 
Secretaria Municipal de Educação; demais dispositivos e normas constantes no regimento escolar ou 
emitidos pela unidade em que atua. 

  
ENSINO MÉDIO  

CARGO: MONITOR INFANTIL 
Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula, ou fora dela; manter-se integrado 
com o professor e as crianças; participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na unidade 
escolar; seguir as orientações da direção da unidade escolar; orientar para que a criança adquira hábitos de 
higiene; auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos e outros); promover ambiente de respeito 
mutuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da unidade escolar, proporcionando o cuidado 
e educação; atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; interessar-se e entender a 
proposta da educação infantil da rede municipal de Curvelândia; comunicar ao professor e direção 
anormalidades no processo de trabalho; zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; participar 
ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; participar do 
processo de integração da unidade educativa, família e comunidade; conhecer o processo de 
desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação 
continuada em serviço, seminários e outros eventos; comunicar ao professor e direção situações que 
requeiram atenção especial; manter-se atualizado em relação a legislação escolar; apoiar a concretização de 
projetos desenvolvidos na escola; participar do processo de avaliação institucional da unidade escolar. 

 
CARGO: MONITOR (PAIF) 
Realizar  atividades  socioeducativas:  refere-se  aos  encontros periódicos  com  um  conjunto  de  famílias  
e/ou  indivíduos  que  vivenciam  situa de interesse  comum  e  que  serão  compartilhadas  e  refletidas  
coletivamente.  Estas atividades caracterizam-se por um espaço próprio para trocas, para o exercício da 
escuta e da fala, da elaboração de dificuldades e de reconhecimento de potencialidades.  As oficinas de 
convício e as atividades socioeducativas constituem um campo de aprendizagens, voltadas a assegurar 
proteção social e oportunizar o desenvolvimento de interesses e talentos múltiplos. Tais atividades tem 
objetivo oferecer aos usuários aquisição de conhecimentos e habilidades com vistas a melhoria da qualidade 
de vida. As oficinas de convívio e as atividades socioeducativas apresentam elementos de discussão, 
vivencia e reflexão relacionadas ao núcleo familiar (com famílias), (crianças, adolescentes, jovens e idosos), e 
as etapas do ciclo de vida; fortalecimento dos vínculos comunitários e relações de solidariedade na 
comunidade e no município e região. Esse é o principal serviço do monitor PAIF. 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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Dirigir, chefiar e organizar órgão de enfermagem de saúde pública; prestar serviço de enfermagem em 
unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; Ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir 
outras determinações médicas; zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; Participar da elaboração, 
execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde pública; Prescrever medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde pública; 
participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica; prestar assistência à gestante, parturiente ao recém-nascido; participar dos programas de 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução e assistência 
obstétrica em situações de emergência; Participar em programas e atividades de educação sanitária; 
participar nos programas de segurança e higiene do trabalho bem como prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra 
referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde; participar do desenvolvimento de tecnologia 
apropriada à assistência à saúde; proceder a coleta de material e consulta de enfermagem; Executar, no nível 
de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à Mulher, ao trabalhador e ao idoso; Desenvolver ações para capacitação 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas 
funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e contribuir 
para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e 
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho 
das Unidades de Saúde da Família; Dar assistência em enfermagem; Desenvolver atividades de orientação, 
treinamento e acompanhamento de enfermagem nas unidades escolares e de saúde; Prestar atendimento e 
apoio/suporte de enfermagem individual ou em grupo; Orientar o paciente, visando sua reabilitação; Orientar 
a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre  assuntos de enfermagem, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios; Orientar os professores e equipe pedagógica sobre questões de enfermagem; 
Revisar manuais; elaborar material informativo para divulgação; revisar e atualizar impressos; Realizar 
trabalhos técnico-científicos; planejar e executar programas de treinamento; Participar de eventos 
educacionais internos e externos; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; Executar tarefas 
correlatas, a critério do superior imediato. 

 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Executar, sob supervisão ações de caráter técnico na preparação de materiais e substâncias diversas para 
investigação análise e observação em microscópio, possibilitando assim, o diagnóstico, tratamento ou 
prevenção de doenças; preparar e auxiliar a realização de exames laboratoriais nas áreas de hematologia, 
parasitologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, uroanálise, entre outros; prepara, controla e observa os 
critérios de conservação de reagentes, identificação de exames, vidraria e de todos os aparelhos utilizados no 
laboratório, dentro dos padrões de higiene exigidos; pesa, mede, mistura, filtra e prepara materiais e 
substâncias diversas para investigação, análise ou experimentações; efetuar a coleta de material para 
exames de laboratório; proceder a coleta para informações sanguíneas e transfusões, efetuando os devidos 
registros; zelar pelos instrumentos utilizados; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO E LABORATÓRIO 
Recepcionar as pessoas no laboratório e consultório dentário, identificando-as averiguando suas 
necessidades e o histórico clinico para encaminhá-las, conforme a necessidade, auxiliar os serviços do 
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Bioquímico e do Cirurgião Dentista, acompanhando suas atividades; controlar a agenda de consultas, 
verificando os horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada; auxiliar o 
bioquímico e o cirurgião dentista disponibilizando os instrumentos à sua disposição, para efetuar suas tarefas 
afins; proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade laboratorial e odontológica, 
limpando os instrumentos, para assegurar a higiene e assepsia cirúrgica; orientar na aplicação de flúor para 
prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no 
desenvolvimento de programas educativos; convocar e controlar os escolares da sala de aula até o 
consultório dentário, controlando através de fichário, os exames e tratamentos; atender pacientes que 
necessitam de exames, receber material como: sangue, urina, fezes, etc., fazer coleta de material; executar 
tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, pátios, jardins, manter 
limpos os equipamentos e utensílios; zelar pela manutenção de jardins de inverno e de exteriores; varrer ruas, 
terrenos e outros logradouros públicos; roçar, capinar e limpar materiais e pastagens ao lado das estradas, 
ruas e outros logradouros; fazer a coleta e transporte de lixo para o caminhão; carregar e descarregar 
caminhões de material em geral; cavar e limpar valas, valetas, bueiros, fossas e outros; fazer limpeza de 
córregos e ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; auxiliar na construção e 
reparo de pontes, bueiros e mata-burros; cavar o solo para implantação de manilhas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem como auxiliar no 
assentamento dos mesmos; executar trabalhos em qualquer secretária do poder Público Municipal; 

 
CARGO: GARI 
Executar serviços externos de limpeza em locais determinados, em especial a urbana; zelar e conservar a 
limpeza pública urbana, nas ruas,  avenidas e praças varrendo ou lavando quando necessário; efetuar a 
coleta de lixo e detritos das ruas, avenidas e praças; efetuar a coleta de lixos a domicilio; observar e cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho. 

 
CARGO: MOTORISTA I (VEÍCULO AMBULANCIA) 
Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o veículo em trajeto determinado, de acordo com as 
regras de transito e as instruções recebidas para transportar pessoas enfermas; auxiliar nos socorros de 
emergência com o deslocamento de doentes em macas; procurar orientar pessoas doentes quanto ao 
encaminhamento de baixa hospitalar; vistoriar, diariamente as condições do veículo, para verificar as suas 
condições de uso; examinar as ordens de serviços, verificando os itinerários e locais para carga e descarga 
de materiais; zelar pela documentação própria do veículo, para apresenta-la as autoridades quando 
solicitado, nos postos de fiscalização; zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o veículo com atenção, 
observando o fluxo de transito, respeitando a sinalização e adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros ou das cargas transportadas, bem 
como dos transeuntes, dos veículos e do patrimônio público; preencher diariamente, mapas e formulários, 
para controle da chefia; anotar e comunicar a chefia de qualquer defeito no veículo que necessite de serviços 
mecânicos especializados para conserto, assim como qualquer ocorrência extraordinária decorrente do 
desempenho de suas atribuições; recolher o veículo após o serviço, deixando em local apropriado, com 
portas e janelas trancadas e entregar as chaves ao responsável pela guarda do veículo; manter o veículo 
limpo interno e externamente lavando e lubrificando sempre que necessário, com material apropriado, afim de 
zelar pela sua aparência e conservação; recolher, periodicamente o veículo à oficina para revisão e 
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lubrificação; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas bem como a calibração dos pneus 

 
CARGO: MOTORISTA II (TRANSPORTE ESCOLAR) 
Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o veículo em trajeto determinado, de acordo com as 
regras de transito e as instruções recebidas para transportar passageiros alunos, servidores, ou cargas em 
local previamente definido; vistoriar, diariamente as condições do veículo, para verificar as suas condições de 
uso; examinar as ordens de serviços, verificando os itinerários e locais para carga e descarga de materiais; 
zelar pela documentação própria do veículo, para apresenta-la as autoridades quando solicitado, nos postos 
de fiscalização; zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o veículo com atenção, observando o fluxo de 
transito, respeitando a sinalização e adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 
incidente, para garantir a segurança dos passageiros ou das cargas transportadas, bem como dos 
transeuntes, dos veículos e do patrimônio público; preencher diariamente, mapas e formulários, para controle 
da chefia; anotar e comunicar a chefia de qualquer defeito no veículo que necessite de serviços mecânicos 
especializados para conserto, assim como qualquer ocorrência extraordinária decorrente do desempenho de 
suas atribuições; recolher o veículo após o serviço, deixando em local apropriado, com portas e janelas 
trancadas e entregar as chaves ao responsável pela guarda do veículo; manter o veículo limpo interno e 
externamente lavando e lubrificando sempre que necessário, com material apropriado, afim de zelar pela sua 
aparência e conservação; recolher, periodicamente o veículo à oficina para revisão e lubrificação; promover o 
abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas bem como a calibração dos pneus 

 
CARGO: MOTORISTA III (VEICULO GRANDE) 
Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o veículo em trajeto determinado, de acordo com as 
regras de transito e as instruções recebidas para transportar  servidores, ou cargas em local previamente 
definido; manobrar caminhões-basculantes, para conduzi-los e posicioná-los nos locais de carga e descarga; 
operar mecanismo basculador, acionando alavanca de comando para levantar e abaixar a caçamba e 
possibilitar a carga ou descarga do material; acompanhar o carregamento do veículo orientando a arrumação 
do material a ser transportado afim de manter o equilíbrio e evitar danos;  vistoriar, diariamente as condições 
do veículo, para verificar as suas condições de uso; examinar as ordens de serviços, verificando os itinerários 
e locais para carga e descarga de materiais; zelar pela documentação própria do veículo, para apresenta-la 
as autoridades quando solicitado, nos postos de fiscalização; zelar pelo bom andamento da viagem, guiando 
o veículo com atenção, observando o fluxo de transito, respeitando a sinalização e adotando as medidas 
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros ou das 
cargas transportadas, bem como dos transeuntes, dos veículos e do patrimônio público; preencher 
diariamente, mapas e formulários, para controle da chefia; anotar e comunicar a chefia de qualquer defeito no 
veículo que necessite de serviços mecânicos especializados para conserto, assim como qualquer ocorrência 
extraordinária decorrente do desempenho de suas atribuições; recolher o veículo após o serviço, deixando 
em local apropriado, com portas e janelas trancadas e entregar as chaves ao responsável pela guarda do 
veículo; manter o veículo limpo interno e externamente lavando e lubrificando sempre que necessário, com 
material apropriado, afim de zelar pela sua aparência e conservação; recolher, periodicamente o veículo à 
oficina para revisão e lubrificação; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas bem como a calibração dos pneus 

 
CARGO: MERENDEIRA 
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Executar todas as atividades de cozinha, no preparo da alimentação dos alunos das escolas municipais e 
creches, com esmero e responsabilidade; observar e seguir as orientações da nutricionista no preparo das 
refeições; observar os padrões de higiene e saúde no preparo das refeições dos alunos; participar de cursos 
de capacitação para a melhoria dos serviços de higiene e saúde; zelar pela ordem e manutenção dos 
alimentos e equipamentos no local de trabalho.  

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas rodoviárias, tratores de pequeno, médio e grande porte, máquinas agrícolas e 
equipamentos móveis; operar moto niveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, guinchos e guindaste; abrir 
valetas, cortar talude, fazer escavações, transporte de terra, compactação, aterro; serviço de remoção de 
entulhos, lixos, restos de construção; cumprir normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras 
tarefas  que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico; executar tarefas afins de interesse da 
municipalidade. 
 

CARGO: VIGIA 
Exercer vigilância em logradouros públicos; realizar ronda em intervalos fixados, adotando providencias 
tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda; 
controlar a entrada e saída de pessoas pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando 
necessário as autorizações de ingresso; verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão 
devidamente fechadas, investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder as 
chamadas telefônicas e anotar os recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes 
qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas 
funções; cumprir normas de higiene e segurança do trabalho. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
Eu(nome completo)_____________________________________________, 
(nacionalidade)______________, (estado civil) ________________, (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 ____________________, NOMEIO E CONSTITUO MEU 
BASTANTE PROCURADOR (A) o(a) senhor(a) (nome completo) 
_______________________________________________,(nacionalidade) _____________, (estado civil) 
_________________, (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 do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Curvelândia – MT. 
_________________________, ______ de __________________ de 2013. 
______________________________________ 
Assinatura do(a) requerente 
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ANEXO IV 

 
ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

 
Atesto, em cumprimento a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto n° 3.298/99 de 20 de dezembro de 
1999, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, portador do RG n° ______________, 
nascido em ____/____/_______, foi devidamente avaliado clinicamente enquadrando-se, segundo o Artigo 4°, do 
Decreto 3298/99, na seguinte categoria: 
1. ( ) deficiência física 
2. ( ) deficiência auditiva 
3. ( ) deficiência visual 
4. ( ) deficiência mental 
5. ( ) múltipla 
6. ( ) Outras. Quais            
             
              
 
7. CID _____________________________________________________________ 
 
8. Especificação das atividades relativas ao cargo compatíveis com a deficiência apresentada: -    
             
             
             
             
             
             
             
      
 
Local:______________________________ Data: _______/ ________/ 2013 
 
Assinatura do Médico ________________________________ 
 
Nome do Médico:_______________________________________________________ 
 
CRM  Nº ______________________________ 
 
Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ diagnóstico correspondente à minha 
deficiência. 
 
Assinatura do (a) candidato (a) ________________________________ 
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ANEXO V 

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

À  
Comissão de Processo Seletivo Simplificado Referente edital nº 001/2013 
 Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT 
 
NOME DO CANDIDATO: _______________________________________  
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________   
CARGO:_____________________________________________________   
SALA Nº:___________________________TURNO___________________ 
 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

Contra Indeferimento de Inscrição 
Contra Gabarito da Prova Escrita 
Contra Resultado Prova Escrita  

Contra Resultado Prova Títulos  

Nº da questão:  ________ 
Gabarito oficial: ________ 
Resposta do Candidato: ___ 

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usar um formulário para cada recurso. 
 
Data: ____/____/2013 
 
 
Assinatura do candidato    
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO DA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 
 

REQUERIMENTO  
 
Requerente:_____________________________________________________ 
 
Cargo:     ________________________________________________________  
 
RG  nº:__________________________ CPF Nº_________________________ 
 

Requeiro a atribuição da pontuação de _______(_______________) pontos, referente ao título constante do Item 4.1.9.12 do 
Edital n.º 001/2013 para fins de classificação no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT. 
Nestes termos peço deferimento. 
___________________________/MT, ______ de ________________ de 2013. 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
 
 
PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
Em cumprimento ao item 4.1.9 do Edital n.º 001/2013 
(  ) Deferimos o requerimento; 
(  ) Deferimos parcialmente o requerimento, atribuindo-lhe _____(________) pontos; 
(  ) Indeferimos o requerimento. 
 
  Presidente da Comissão            Secretário da Comissão                   Membro  
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ANEXO VII 
 

PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS:  
MOTORISTA I (VEÍCULO AMBULANCIA) CNH CATEGORIA  “E”, 
MOTORISTA II (TRANSPORTE ESCOLAR)  CNH CATEGORIA ”D” OU “E”, 
MOTORISTA III (VEICULO GRANDE)  CNH CATEGORIA ”D” OU “E”, 
OPERADOR DE MÁQUINAS CNH CATEGORIA  “C”, “D” OU “E” 

 
A data, o horário e o local serão definidos em edital complementar especifico a ser editado. 
 

 Atividades e critérios para a Prova Prática: 

CARGOS Atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTORISTA I 
(VEÍCULO 
AMBULANCIA) CNH  
categoria  “E”,  
 
 
 
MOTORISTA II 
(TRANSPORTE 
ESCOLAR) CNH  
categoria ”D”  ou “E”,  
 
 
 
MOTORISTA III 
(VEICULO GRANDE) 
CNH categoria ”D” ou 
“E”,  
 

 

 

Executar atividades inerentes ao cargo - dirigir veículos de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Código Nacional de Transito - e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá 

executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do 

equipamento utilizado e seguindo a Ficha de Avaliação usada pelo DETRAN - MT, atribuindo-se 

penalidades eliminatórias, graves, médias e leves para cada infração cometida, com perdas de pontos 

correspondestes. 
 A Prova Prática para os cargos de MOTORISTA constará de prática de direção no perímetro urbano , em 
veículo a ser definido no ato da prova, avaliada por profissional habilitado, consumando em Laudo de 
Avaliação Técnica, que verificará a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das 
tarefas do cargo, segundo sua categoria profissional. 
 A Prova Prática para o cargo de MOTORISTA valerá 10,0 (dez) pontos e será aprovado o candidato que 
obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos. 
 A Prova Prática para os cargos de MOTORISTA será avaliada em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas (subtraindo-se pontos do total distribuído) durante todas as etapas do exame, atribuindo-se o 
seguinte: 
a) uma falta eliminatória: reprovação; 
b) uma falta grave: 3,0 (três) pontos negativos; 
c) uma falta média: 2,0 (dois) pontos negativos; 
d) uma falta leve: 1,0 (um) ponto negativo. 
1.2.1.3 Constituem faltas no exame de direção: 
I. Faltas Eliminatórias: 
a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
b) avançar sobre o meio fio; 
c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas; 
d) avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga; 
e) usar a contramão de direção; 
f) não completar a realização de todas as etapas do exame; 
g) avançar a via preferencial; 
h) provocar acidente durante a realização do exame; 
i) exceder a velocidade indicada na via; 
j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 
l) provocar acidente durante a realização do exame 
II. Faltas Graves: 
a) desobedecer à sinalização da via, ou do agente da autoridade de trânsito; 
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
c) não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o 
veículo vai entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de 
sinal; 
d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 
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f) não usar devidamente o cinto de segurança; 
g) perder o controle da direção do veículo em movimento; 
h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 
III. Faltas Médias: 
a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do 
clima; 
c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; fazer conversão 
incorretamente; 
d) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
e) desengrenar o veículo nos declives; 
f) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
g) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
h) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
i) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 
j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 
IV. Faltas Leves: 
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 
h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
1.2.1.4 Avaliar-se-á quanto à prova prática a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das 
questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o 
conhecimento de normas de segurança no trabalho. 
1.2.1.5 Não haverá segunda chamada da Prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo 
alegado. 
1.2.1.6 O candidato que faltar à Prova Prática será eliminado do Concurso Público. 
1.2.1.7 Para submeter-se à Prova Prática para o cargo de MOTORISTA, o candidato deverá apresentar ao 
examinador a Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo, conforme estabelecido no ITEM 1.9 
deste Edital, não sendo aceitos protocolos ou declarações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERADOR DE 
 MÁQUINAS  
 CNH 

A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas 

técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado. 
 A Prova Prática para os cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS  valerá 10 (dez) pontos e será aprovado o 
candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos. 
 A Prova Prática para os cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS  será avaliada observando-se os seguintes 
critérios: 
I. Checagem da Máquina - Pré-uso: 
a) Estrutura da Máquina - Lataria, Chassi, Pneus e Material Rodante; 
b) Vazamentos; 
c) Peças; 
d) Conchas, Borda Cortante, Dentes e Escarificadores; 
e) Faróis, Faroletes, Luz de Ré, Luzes de Freio, Lanternas Indicativas de Direção e Retrovisores. 
II. Checagem dos Níveis da Máquina: 
a) Nível do Óleo do Motor; 
b) Nível do Óleo da Transmissão; 
c) Nível do Óleo do Hidráulico; 
d) Nível do Óleo de Freio; 
e) Nível da Água do Sistema de Arrefecimento. 
III. Identificação e Checagem do Painel de Instrumentos da Máquina: 
a) Indicador da Temperatura da Água do Motor; 
b) Indicador da Pressão do Óleo do Motor; 
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 categoria “C”, “D” ou 
“E” 
 
  

c) Indicador da Temperatura da Transmissão; 
d) Indicador de Pressão da Transmissão; 
e) Indicador da Carga da Bateria; 
f) Indicador do Nível de Combustível; 
g) Indicador da Pressão do Freio; 
h) Indicador da Temperatura do Óleo Hidráulico. 
IV. Checagem de Comandos: 
a) Alavancas do Freio de Estacionamento; 
b) Alavancas do Comando Hidráulico da Concha; 
c) Alavanca do Comando de Reversão; 
d) Alavanca do Comando da Transmissão; 
e) Pedais de Freio / Neutralizador; 
f) Botão de Buzina. 
V. Procedimentos de Partida: 
a) Transmissão em Neutro; 
b) Freio de Estacionamento Aplicado; 
c) Concha Baixa no Solo; 
d) Acionamento da Chave de Partida; 
e) Aquecimento do Motor; 
f) Checagem do Painel. 
VI. Teste de Operação: 
a) Escavação; 
b) Carga; 
c) Transporte; 
d) Descarga; 
e) Retorno; 
f) Estacionamento. 
VII. Procedimento de Parada: 
a) Transmissão em Neutro; 
b) Freio de Estacionamento Aplicado; 
c) Concha no Solo; 
d) Arrefecimento do Motor. 
Cada letra relacionada nos subitens de I a VII acima vale 0,25 (zero vírgula vinte e cinco centésimos) 
pontos, que serão distribuídos aos candidatos por cada tarefa correta realizada. 
 Avaliar-se-á quanto à prova prática a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das 
questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o 
conhecimento de normas de segurança no trabalho. 
 Não haverá segunda chamada da prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo alegado. 
 O candidato que faltar à Prova Prática será eliminado do Concurso Público. 
 Para submeter-se à Prova Prática para o cargo de: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIA ( 
MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE E 
MÁQUINAS AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS) o candidato deverá apresentar ao examinador a Carteira 
Nacional de Habilitação exigida para o cargo, conforme estabelecido no item 1.9 deste Edital, não sendo 
aceitos protocolos ou declarações. 
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ANEXO VIII 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA 

INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N 001/2013 

Nº da Inscrição  
 

 

Nome do Cargo: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Identidade: 
 
 

 
Data de Nascimento:        /            / Sexo: M(   )   F(   ) 

CPF: 
 

Título Eleitoral: Estado Civil: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 

Município: 
 

Estado:  CEP: 

Fone: (      ) 
 

e-mail -  

Portador de Necessidade Especial 
(  ) Sim        (  ) Não  

Declaração de Condições Especiais: 
(  ) Sim                   (  )Não 

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2013, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Curvelândia em  ............/................/2013. 
Assinatura do Candidato: 
 
 

Via Prefeitura 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA 

INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N 001/2013 

Nº da Inscrição  
 

 

Nome do Cargo: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da prova. Levar caneta (Preta ou Azul) e 
chegar 45 minutos de antecedência.. 

Curvelândia em  ............/................/2013. 
Assinatura do Responsável pelo Recebimento:  
 
 

Via Candidato 
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ANEXO IX 
 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 

 

Publicação do Edital de abertura 26 de julho de 2013 

Período Normal de Inscrições 29 de julho a 06 de agosto de 2013 

Encerramento das inscrições 06 de agosto de 2013 
Homologação das Inscrições 08 de agosto de 2013 
Período de recurso para as inscrições não 
homologadas 

09 e 12 de agosto de 2013 

Aplicação das Provas objetivas  25 de agosto de 2013 

Divulgação do gabarito preliminar 26 de agosto de 2013 
Prazo recurso contra o gabarito preliminar 27 e 28 de agosto de 2013 

Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado após recursos Administrativo 
(se tiver) 

02 de setembro de 2013 

Homologação do Resultado do Processo 
Seletivo Público 

 06 de setembro de 2013 

 
 

Curvelândia - MT, 26 de julho de 2013. 

 
 

MICHELLI CARLA DE SOUZA 
Presidente da Comissão do Processo seletivo Simplificado 

 
 

Eli Sanchez Romão 
Prefeito Municipal 

 

 


