
 
 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS 

NOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

BANDEIRANTES 

 

A Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, senhora Jucilene Frassetto 

Schmoller Buchmann, nomeada pela Portaria nº 181 de 21 de dezembro de 2018, no âmbito de sua 

competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, e ainda, observando a 

necessidade de corrigir eventos publicados no Edital de Abertura e, 

 

Considerando que o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 002 não informou as 

atribuições dos cargos de Pedreiro e Fisioterapeuta.  

 

Considerando a necessidade de corrigir esse lapso,  

 

Resolve, apresentar alterações no Anexo II, que trata das atribuições dos cargos e no Anexo III que 

demonstra o conteúdo programático das provas, para conhecimento dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Anexo II deve incluir as informações constantes nesse Edital Complementar acerca das 

Atribuições dos cargos de Pedreiro e Fisioterapeuta. 

1.2. O Anexo III deve incluir as informações constantes nesse Edital Complementar acerca do 

Conteúdo Programático do cargo de Pedreiro.  

 

 

Nova Bandeirantes MT, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Jucilene Frassetto Schmoller Buchmann 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 

  



 
 

 
 

Anexo II  

 

Das atribuições dos Cargos do Nível Fundamental Completo 

(extraídos das Leis dos PCCS)  

Agente de Conservação: Pedreiro – Descrição Analítica: categoria funcional com as atribuições de executar 

atividades de Pedreiro tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o 

cargo. 

 

Das atribuições dos Cargos do Nível Superior 

 

Fisioterapeuta – Descrição Analítica: Descrição Analítica: Atender clientes e analisarmos aspectos sensório-

motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais; Traçar plano e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta 

terapêutica, prescrever e adaptar atividades; Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-psicomotor, neuro-músculo-

esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades 

motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas; Estimular o 

desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normal e cognição; Reeducar postura dos clientes e prescrever órteses, 

próteses e adaptações e acompanhar a evolução terapêutica; Proceder à reabilitação das funções perceto-cognitivas, 

esensório-motoras, neuromúsculo-esqueléticas e locomotoras; Aplicar procedimentos de habilitação pós-cirurgico, 

de oncologia, de UTI, de dermatofuncional de cárdio-pulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-parto, de 

fisioterapia respiratória e motora, Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária 

(AVD), de autonomia e independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e independência em 

atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e independência em atividades de vida de lazer (AVL); 

Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas 

médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc.; Participar, conforme a política 

interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino; Participar, 

conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão; Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade; Participar de programa 

de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação com as devidas normas legais 

para o exercício da profissão. 

 

ANEXO III 

 

1.5. Conhecimentos Específicos dos cargos de Nível Fundamental Completo: 

*Agente de Manutenção: (Pedreiro): Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções 

de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. Demais 

atividades pertinentes aos cargos, tais como: Leitura e entendimento de projetos arquitetônicos; Conhecimentos das 

atribuições da profissão de construtor; Noções de construção, reconstrução de obras e edifícios públicos, na parte de 

alvenaria; Noções de construção, reparos e manutenção de bueiros, fossas, pisos; Conhecimentos de instrumentos de 

nivelamento e prumo e outros de controle de medidas; Noções de materiais de construção de alvenaria; Noções de 

reparos, conservação e manutenção da estrutura física dos Órgãos Públicos Municipais; Habilidade no manuseio de 

ferramentas (colher de pedreiro, pá, picareta, furador para brocas, betoneira leve e outras); Noções dos tipos de 

traços de concreto; Noções práticas de como evitar acidentes e segurança do trabalho. Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletivo. 

 

Nova Bandeirantes MT, 21 de janeiro de 2019. 

 

Jucilene Frassetto Schmoller Buchmann 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 



 
 

 
 

 


