
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 - CORRIGIDO 

 CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS E ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS 

NOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

DEMAIS SECRETARIAS INSTRUMENTAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE. 

 

A Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Raquel Arbo Spinelli, 

nomeada pela Portaria nº 096 de 31 de janeiro de 2019, no âmbito de sua competência, acolheu 

recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, quanto a correção da carga horária e a criação de novas 

vagas por extrema urgência da continuidade de serviços essenciais de saúde. 

Considerando que o cargo de Arte Educador está previsto no Edital de Abertura com carga horária de 

40 horas semanais e o correto são 20 horas semanais. 

Considerando a necessidade urgente da continuidade do atendimento de serviços essenciais à Saúde, e 

para tal, há de se criar vagas para os seguintes cargos: Auxiliar de Cozinha; Motorista de Veículo Leve 

CNH “C”; Educador Físico e Nutricionista, atendendo ao pedido da Secretaria de Saúde. 

 

Resolve divulgar nesse Edital Complementar com as correções da carga horária dos cargos de Arte 

Educador e Educador Físico e criar vagas para os cargos de Auxiliar de Cozinha; Motorista de 

Veículo Leve e Nutricionista: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. Inclui no Anexo I do Edital de Abertura os novos cargos, bem como, as novas cargas horárias 

dos citados cargos (com destaque em azul) e publica neste Edital Complementar, o Anexo I 

Consolidado para conhecimento dos(as) candidatos(as). 

1.2. Inclui no Anexo II do Edital de Abertura os nomes dos novos cargos criados, bem como suas 

atribuições cotidianas conforme o Plano de Carreira de cada cargo e publica neste Edital 

Complementar, o Anexo II Consolidado para conhecimento dos(as) candidatos(as). 

1.3. Inclui no Anexo III do Edital de Abertura o Conteúdo Programático dos novos cargos criados, 

bem como, publica neste Edital Complementar, o Anexo III Consolidado para conhecimento 

dos(as) candidatos(as). 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. As demais informações do Edital de Abertura permanecem inalteradas. 

 

Terra Nova do Norte MT, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Raquel Arbo Spinelli 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado  

 



 

ANEXO I – CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADES, CARGA HORARIA E REMUNERAÇÃO  

SECRETARIAS COM CARGO INSTRUMENTAL 
 

Cargo Concorrido Vagas Local de Trabalho Escolaridade C/H 
Remune-

ração 

Adjunto de Operações 02 
Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Limpeza e 

Manutenção 
01 

Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 04 
Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Pedreiro 01 
Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 1.740,75 

Vigia CR* 
Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Assistente Administrativo 01 
Secretarias Municipais de 

Carreira Instrumental 
Nível Médio 40hs 998,00 

Engenheiro Agrônomo  CR* 

Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pecuária, Meio 

Ambiente 

Nível Superior 40hs 2.321,00 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Cargo Concorrido Vagas Local de Trabalho Escolaridade C/H 
Remune-

ração 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção 01 
Secretaria de Saúde 

UBS 5º Agrovila 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção 01 
Secretaria de Saúde 

UBS 9º Agrovila 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção 02 
Secretaria de Saúde 

UBS 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção 02 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Auxiliar de Nutrição 01 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 998,00 

Motorista de Veículos Leves + CNH 

"C" em dia 
01 

Secretaria Mun. de 

Saúde 

Fundamental 

Incompleto 
40hs 1.055,00 

Motorista de Ambulância + CNH 

“D” em dia 
02 

Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 

Fundamental 

Incompleto 

40hs 
1.160,50 

Vigia CR* 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 

Fundamental 

Incompleto 

40hs 
998,00 

Agente de Combate a Endemias CR* Secretaria de Saúde 
Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 
Secretaria de Saúde 

UBS 

Fundamental 

completo 

40hs 
998,00 

Assistente Administrativo 01 Secretaria de Saúde Nível Médio  40hs 998,00 

Técnico em Enfermagem + COREN 02 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 
Nível Técnico 40hs 1.076,10 

Técnico em Radiologia + CRTR 01 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 
Nível Técnico 40hs 1.076,10 

Arte Educador  01 
Secretaria de Saúde 

NASF 
Nível Superior 20hs 1.728,52 



 

Biólogo + CRBio 01 
Secretaria de Saúde 

Laboratório de Água 
Nível Superior 40hs 2.321,00 

Educador Físico + CREF 01 Secretaria de Saúde Nível Superior 40hs 1.793,50 

Enfermeiro + COREN 02 
Secretaria de Saúde 

UBS 
Nível Superior 40hs 2.479,25 

Enfermeiro + COREN 01 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 
Nível Superior 40hs 2.479,25 

Farmacêutico Bioquímico + CRF 01 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 
Nível Superior 40hs 2.532,00 

Nutricionista + CRN 01 
Secretaria de Saúde 

Hospital Municipal 
Nível Superior 40hs 2.321,00 

Odontólogo + CRO 01 
Secretaria de Saúde 

UBS 
Nível Superior 40hs 2.532,00 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

9ª Agrovila - MA 01 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde CR* 
Secretaria de Saúde  

9ª Agrovila - MA 06 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

9ª Agrovila - MA 09 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde CR* 
Secretaria de Saúde  

Ana Neri - MA 02 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

Ana Neri - MA 04 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

Ana Neri - MA 06 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde CR* 
Secretaria de Saúde  

São Pedro - MA 03 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

São Pedro - MA 04 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde CR* 
Secretaria de Saúde  

São Pedro - MA 05 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde CR* 
Secretaria de Saúde  

São Pedro - MA 10 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

Agente Comunitário de Saúde 01 
Secretaria de Saúde  

Vista Alegre - MA 07 

Fundamental 

completo 

40hs 
1.069,77 

OBS. CR*: Cadastro de Reserva. 
 

1.1. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA – NONA AGROVILA (ZONA RURAL): 

Micro Área 01 (Liani):  

Micro Área 06 (Wagner):  

Micro Área 09 (Francisco):  

 

1.2. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA – SÃO PEDRO (ZONA RURAL): 

Micro Área 03 (Marli):  

Micro Área 04 (Regina): 

Micro Área 05 (Carmem): 

Micro Área 10 (Luzia): 

 

1.3. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA – ANA NERI E VISTA ALEGRE: 

Área de atuação: Território de abrangência das ESF. 

 



 

Anexo II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Adjunto de Operações - Descrição Analítica: Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

Conservar, localizar defeitos envolvendo pequenas construções civis em alvenaria, madeira ou mista dos Órgãos 

Públicos Municipais, envolvendo tarefas de conserto, reforma e ampliação ou edificações, instalação hidráulica e 

sanitária, trabalhos de pintura, acabamento e serviço correlato, sempre sob supervisão imediata. Montar, instalar, 

conservar e reparar sistemas de tubulação de materiais diversos, de alta e baixa pressão, unindo e vedando tubos, 

com auxilio de máquinas e equipamentos adequado, para possibilitar a condução de água e esgoto. Realizar serviços 

de tapeçaria em veículos. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Carregar e 

descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais 

serviços braçais que sejam necessários e determinada sua execução por superior. 

 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção - Descrição Analítica: I. Executar trabalhos limpeza do local que seja 

determinado, em especial próprios públicos e unidades funcionais, manter em ordem o local de trabalho, bem como 

outros que a estes sejam correlatos; II. Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela 

ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem à sua 

pessoa, prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo; III. 

Executar serviços de limpeza e conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessórios. IV. Trabalham 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. V. Executar faxinas em geral nos 

bens públicos ou locais de eventos patrocinados pela Administração Pública quando determinado por seus 

superiores. VI. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. 

 

Auxiliar de Nutrição - Descrição Analítica: I. Executar diretamente ou auxiliar nos serviços de alimentação no 

pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos. II. Verificar a qualidade dos gêneros 

alimentícios, minimizando riscos de contaminação. III. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. IV. Armazenar e preparar os alimentos que compõem a 

alimentação à ser servida; manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e equipamentos necessários ao 

refeitório e a cozinha; manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação, 

conservação, armazenamento e distribuição da merenda e demais refeições da alimentação escolar; participar da 

elaboração do cardápio da merenda escolar etc... 

 

Auxiliar de Serviços Gerais - Descrição Analítica: I. Executar trabalhos limpeza do local que seja determinado, 

em especial próprios públicos e unidades funcionais, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a 

estes sejam correlatos; II. Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no 

local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem à sua pessoa, 

prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo; III. Executar 

serviços de limpeza e conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessórios. IV. Trabalham seguindo 

normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. V. Executar faxinas em geral nos bens 

públicos ou locais de eventos patrocinados pela Administração Pública quando determinado por seus superiores. VI. 

Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. 

 

Motorista de Veículos Leves + CNH “C” em dia - Descrição Analítica: Motorista de Veículos Leves: I. Conduzir 

veículos de passeio, transportando passageiros, documentos e/ou cargas diversas para locais determinados, 

efetuando ou coordenando o carregamento e descarga de materiais diversos e respeitando rigorosamente a 

Legislação de Trânsito. II. Transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; 

III. Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização; IV. Examinar as condições de funcionamento do 

veículo, abastecendo-o, checando sistema de freios e nível de óleo do motor, funcionamento do sistema elétrico e 

zelando pela sua manutenção. V. Efetuar reparos de emergência e manter o veículo em perfeita condição de uso.  

VI. Efetuar anotações de quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, Prefeitura Municipal 

de Terra Nova do Norte Estado de Mato Grosso itinerários percorridos, além de outras ocorrências, para controle.  

VII. Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o 

corretamente estacionado e fechado. VIII. Ter disponibilidade para viagens fora do município em situações normais 



 

e de emergência; IX. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde;   X. Fazer a 

manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de 

atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XI. Manter-se atualizado, 

participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XII. Executar os serviços que lhe 

competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XIII. Cumprir e fazer cumprir 

as normas do setor; XIV. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; XV. Executar 

tarefas afins e de interesse da municipalidade; XVI. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Motorista + CNH “D” (Ambulância) - Descrição Analítica: Motorista de Veículos Leves: I. Conduzir veículos de 

passeio, transportando passageiros e pacientes, documentos e/ou cargas diversas para locais determinados, efetuando 

ou coordenando o carregamento e descarga de materiais diversos e respeitando rigorosamente a Legislação de 

Trânsito. II. Transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; III. Vistoriar o 

veículo diariamente, antes e após sua utilização; IV. Examinar as condições de funcionamento do veículo, 

abastecendo-o, checando sistema de freios e nível de óleo do motor, funcionamento do sistema elétrico e zelando 

pela sua manutenção. V. Efetuar reparos de emergência e manter o veículo em perfeita condição de uso.  VI. Efetuar 

anotações de quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, Prefeitura Municipal de Terra 

Nova do Norte Estado de Mato Grosso itinerários percorridos, além de outras ocorrências, para controle.  VII. 

Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o 

corretamente estacionado e fechado. VIII. Ter disponibilidade para viagens fora do município em situações normais 

e de emergência; IX. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade  de  saúde;   X. Fazer 

a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de 

atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XI. Manter-se atualizado, 

participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XII. Executar os serviços que lhe 

competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XIII. Cumprir e fazer cumprir 

as normas do setor; XIV. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; XV. Executar 

tarefas afins e de interesse da municipalidade; XVI. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Pedreiro - Descrição Analítica: Efetuar instalações e manutenção elétrica, hidráulica e predial em unidades 

públicas. Efetuar serviços operacionais de construção, pavimentação, manutenção, conservação de edificações e 

demais próprios públicos, fabricação de tubos e outros, carregando, descarregando, transladando, ordenando e 

zelando pelos materiais diversos. Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos 

apropriados. Verificar as características da obra, examinando o projeto e especificações, para orientar-se na seleção 

do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho. Efetuar a mistura, cimento, areia, água e outros 

materiais, dosando as quantidades na forma indicada, para obter a argamassa a ser empregada na execução de 

alvenarias. Assentar ladrilhos e materiais afins. Construir fundações, empregando pedras, tijolos, ou concreto, para 

formar a base de paredes, muros e construções similares. Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos 

e formas indicadas e unindo-os com argamassa adequada, para executar paredes, pilares e outras partes da 

construção; rebocar estruturas construídas, empregando a argamassa de cal, cimento e areia e/ou saibro, obedecendo 

o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a receber outros tipos de revestimento. Assentar ladrilhos 

ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes. Realizar trabalhos de 

manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, 

aparelhos sanitários, manilhas e outras peças, chumbando bases danificadas para reconstruir essa estrutura. Construir 

bases de concreto ou de outro material, baseando-se em especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, 

postes de rede elétrica e para outros fins. Armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para a execução da 

obra desejada. Zelar pela conservação dos instrumentos e pela limpeza dos locais de trabalho. Orientar os auxiliares 

nos serviços de sua alçada. Executar outras tarefas correlatas e afins, de interesse da municipalidade. 

 

Vigia - Descrição Analítica: I. Exercer vigilância em logradouros e próprios municipais; II. Exercer vigilância em 

locais previamente determinados; III. Realizar ronda, inspeção em intervalos fixados, adotando providências 

tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; IV. 

Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando 

necessário, as autorizações de ingresso; V. Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão devidamente 

fechadas, investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; VI. Responder às chamadas telefônicas e 

anotar recados; VII. Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade 



 

verificada; VIII. Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; IX. Executar tarefas 

afins e de interesse da municipalidade; X. Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas 

e instrumentos de trabalho; XI. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; XII. Executar 

tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Agente Comunitário de Saúde – Descrição Analítica: A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico 

e sociocultural da comunidade; A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; O registro, 

para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; O estímulo á participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; A 

realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família e a participação em 

ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida, demais 

itens previstos na LC 031 de 31/12/2013. 

 

Agente de Combate à Endemias - Descrição Analítica: Realizar aplicação de inseticidas e praguicidas em geral, 

através do uso de equipamentos específicos. Coletar dados para diagnóstico epidemiológico e/ou entomológico por 

meio de visitas domiciliares com preenchimento de ficha de notificação especifica para cada tipo de agravo e/ou 

doença. Executar a remoção total de recipientes que possam servir de abrigo ou meio de reprodução para vetores de 

importância médico sanitária, bem como aqueles que causam incômodo à população. Realizar coletas de amostras 

para análise laboratorial de fases imaturas e adultas de vetores. Participar de campanhas de saúde pública na 

execução de atividades especificas para cada agravo e/ou doença; Informar produção de visitas domiciliares em 

boletins e planilhas para permitir levantamento estatístico e comprovação dos trabalhos. Participar de treinamentos, 

quando solicitado;. Participar da discussão  e  organização  do  processo  de  trabalho  da  unidade  de  saúde. Fazer a 

manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de 

atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público. Manter-se atualizado, 

participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais. Executar os serviços que lhe competirem e 

desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor. 

Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores. Executar tarefas afins e de interesse da 

municipalidade. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Auxiliar de Consultório Dentário – Descrição Analítica: Executar trabalhos que envolvam a interpretação, 

aplicação das Leis e normas Administrativas. Redigir o expediente administrativo. Receber e distribuir 

correspondências, malotes e documentos, colhendo assinaturas em protocolos para comprovar a entrega dos 

mesmos. Efetuar e receber ligações telefônicas, anotando e transmitindo recados, registrando as informações 

recebidas, para possibilitar comunicações posteriores aos interessados. Efetuar serviços externos junto a bancos, 

correios, cartórios e outros órgãos. Classificar documentos, produzir cópias de documentos, controlar consumo de 

materiais de uso das máquinas copiadoras. Recepcionar visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores e 

pessoas procuradas. Preencher relatórios com informações das visitas recebidas. Controlar e conferir as contas de 

telefones, separando ou agrupando valores de ligações efetuadas, para controle e pagamento. Digitar e conferir 

documentos. Redigir pareceres e informações. Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 

ofícios e relatórios. Realizar trabalhos de digitação e datilográficos, operar terminais eletrônicos, telefonia e 

equipamentos de microfilmagem. Efetuar levantamento de dados e informações, para controle estatístico. Auxiliar o 

almoxarife no recebimento, conferência, estocagem, distribuição, registro, controle do material, observando normas 

e instruções específicas. Examinar processos. Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem, 

conservação de materiais e outros suprimentos. Realizar ou orientar coletas de preços de materiais que possam ser 

adquiridos sem concorrência. Manter atualizados os registros de estoques. Fazer ou orientar levantamentos de bens 

patrimoniais. Revisar quanto ao aspecto redacional, ordem de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos 

de leis, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alteração de tributos, 

avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por Lei. Participar da discussão e  

organização  do  processo  de  trabalho  da  unidade  de  saúde. Fazer a manutenção e conservação de todos os 

equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela 

economicidade de material e o bom atendimento público. Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos 

e aperfeiçoamentos profissionais. Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os 



 

trabalhos que forem atribuídos. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor. Executar outras tarefas compatíveis 

com o cargo ou designações superiores. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. Executar tarefas 

correlatas, a critério do superior imediato.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Assistente Administrativo – Descrição Analítica: I. Efetuar serviços administrativos de correspondências internas 

e internas, digitação e arquivo de documentos, controle de material de escritório e outros materiais. II. Efetuar 

levantamentos de dados para pareceres e informações em processos e outros atos relacionados com as atividades 

administrativas da Prefeitura. III. Conferir valores e documentos efetuando anotações, cálculos e registros de acordo 

com as rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação. IV. Participar da elaboração da proposta 

orçamentária da Unidade através de levantamentos específicos. V. Atender ao público, prestando informações 

relativas à sua área de atuação. VI. Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da Unidade 

e propor soluções. VII. Elaborar relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências e normas da unidade 

administrativa. VIII. Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da 

Prefeitura. IX. Elaborar quadros e tabelas estatísticos e gráficos em geral. X. Controlar e manter o cadastro de 

fornecedores da Prefeitura atualizado, para efetuar coleta de preços na aquisição de material, quando necessário, 

apoiando a Comissão de Licitação. XI. Efetuar controle de estoque para assegurar o armazenamento, conservação e 

níveis de suprimento. XII. Elaborar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando os 

saldos, para facilitar o controle financeiro. XIII. Auxiliar nos serviços de análise econômico-financeira e patrimonial 

da Prefeitura. XIV. Verificar vencimento/renovação de contratos, conferindo faturas, autenticando documentos, 

calculando multas e ajustando valores; XV. Manter arquivo de dados cadastrais em fichas funcionais dos servidores, 

efetivando processos de admissão e movimentação de pessoal, acompanhando valores e obrigações trabalhistas para 

atendimentos das rotinas internas e operacionalizando programas de benefícios oferecidos pela Prefeitura. XVI. 

Auxiliar o processo de produção de material didático e preparação para realização de cursos de treinamento e 

capacitação. XVII. Abrir processos para aquisição de material/serviço/medicamento requisitado, efetuando inspeção 

de qualidade, recebendo, estocando, expedindo e inventariando materiais, observando normas e instruções, para 

manter o estoque em condições de atender aos diversos setores da Prefeitura. XVIII. Recepcionar, atender e prestar 

informações ao público. XIX. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; 

XX. Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de 

sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XXI. Manter-se 

atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XXII. Executar os serviços que 

lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XXIII. Cumprir e fazer 

cumprir as normas do setor; XXIV. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; 

XXV. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; XXVI. Executar tarefas correlatas, a critério do 

superior imediato. 

 

Técnico em Enfermagem – Descrição Analítica: I. Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de 

pacientes; II. Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação médica recebida; 

III. Verificar sinais vitais e registrar no prontuário; IV. Proceder à coleta para informações sanguíneas, efetuando os 

devidos registros; V. Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; VI. Pesar e medir pacientes; VII. Efetuar a 

coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; VIII. Auxiliar os 

pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; IX. Auxiliar nos cuidados "post-mortem"; X. 

Registrar as ocorrências relativas a doentes; XI. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; XII. 

Preparar, esterilizar o material instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; XIII. Zelar pelo 

bem estar e segurança dos pacientes; XIV. Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; XV. Ajudar a 

transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; XVI. Auxiliar nos 

socorros de emergência; XVII. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; 

XVIII. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; XIX. Fazer a manutenção 

e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem 

como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XX. Manter-se atualizado, participando 

de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XXI. Executar os serviços que lhe competirem e 

desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XXII. Cumprir e fazer cumprir as normas do 



 

setor; XXIII. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; XXIV. Executar tarefas 

afins e de interesse da municipalidade; XXV. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Técnico em Radiologia - Descrição Analítica: Auxiliar no serviço de Radiologia e atendimento de pacientes. Fazer 

radiologias conforme as técnicas exigidas para o exame. Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes. Zelar pela 

conservação dos instrumentos utilizados; Manter um bom relacionamento com o paciente. Auxiliar nos socorros de 

emergência. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes. Atender 

reclamações sobre infrações cometidas. Preparar relatórios de suas atividades. Participar da discussão  e  

organização  do  processo  de  trabalho  da  unidade  de  saúde. Fazer a manutenção e conservação de todos os 

equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela 

economicidade de material e o bom atendimento público. Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos 

e aperfeiçoamentos profissionais. Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os 

trabalhos que forem atribuídos. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor. Executar outras tarefas compatíveis 

com o cargo ou designações superiores. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. Executar tarefas 

correlatas, a critério do superior imediato. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – NÍVEL SUPERIOR 

 

Arte Educador - Descrição Analítica: evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à 

psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana.  fomentar ações que 

visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à 

loucura. desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação 

psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial - 

conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda etc. Desenvolver ações para a prática de trabalhos 

manuais, como forma de manifestação artística, a fim de melhorar a concentração, auto estima e foco dos 

favorecidos. Desenvolver ações atreladas à artes, artesanatos e atividades afins, como forma de tratamento de 

pessoas acometidas por patologias psiquiátricas. Promover ações para a interação coletiva ou individual, com 

diferentes tipos de materiais e técnicas variadas, como forma de exercitar a criatividade e a expressão dos 

favorecidos.  priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde 

mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade.  possibilitar a integração dos 

agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. ampliar o vínculo com as famílias, tomando-

as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração. Fazer a manutenção e 

conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem 

como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público. Manter-se atualizado, participando de 

cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais. Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, 

com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor. Executar outras 

tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores. Executar 

tarefas afins e de interesse da municipalidade. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Biólogo - Descrição Analítica: Executar tarefas relacionadas com pesquisas e orientações na área de Biologia. 

Realizar a investigação biológica no laboratório ou no campo para assegurar a prevenção de enfermidades e 

moléstias transmissíveis bem como, a conservação e melhoria da saúde pública bem como de organismos vegetais e 

animais. Realizar estudos e pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde 

Pública, Epidemiologia de doenças transmissíveis, Controle de vetores. Atuar na prevenção e eliminação de 

epidemias e doenças transmissíveis. Auxiliar no tratamento médico-veterinário. Realizar trabalhos de educação 

ambiental. Fazer levantamento faunístico para censos e levantamento florístico. Realizar pesquisas junto às 

entidades governamentais ou não-governamentais que sejam do interesse do município. Realizar análises clínicas e 

exames sorológicos, anatomopatológicos. Participar nas medidas sanitárias. Orientar e supervisionar equipe de 

servidores; Fazer exames e análises de laboratório em geral. Formular e elaborar estudos, projetos ou pesquisas 

científicas básicas e aplicadas nos vários setores de biologia ou a ela ligados, bem como, os que se relacionem às 

preservações, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades 

resultantes desses trabalhos. Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que 

estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom 



 

atendimento público. Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais. 

Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos. 

Cumprir e fazer cumprir as normas do setor. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações 

superiores. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. Executar tarefas correlatas, a critério do superior 

imediato. 

 

Educador Físico - Descrição Analítica: I. Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; II. 

Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 

produção do autocuidado; III. Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física  regular, do esporte e lazer, das 

práticas corporais; IV. Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas  V. Corporais, nutrição e 

saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão 

de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; VI. 

Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os 

diversos setores da administração pública; VII. Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; VIII. Identificar profissionais e/ou membros da 

comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes 

do PSF; IX. Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como 

facilitadores/monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais;  X. Supervisionar, de forma 

compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; XI. Articular 

parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços 

públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XII. Promover eventos que 

estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas  Corporais e sua importância para a saúde da população; 

XIII. Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de 

sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XIV. Manter-se 

atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XV. Executar os serviços que lhe 

competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XVI. Cumprir e fazer cumprir 

as normas do setor; XVII. Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do 

Município ou designações superiores; XVIII. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; XIX. Executar 

tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Engenheiro(a) Agrônomo(a) - Descrição Analítica: I. Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 

estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada; Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, 

zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção 

industrial e agropecuária; Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 

Ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; Fiscalização de obras e serviços técnicos; Direção de obras e serviços 

técnicos; Execução de obras e serviços técnicos; Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

Registro junto ao Conselho Regional. 

 

Enfermeiro - Descrição Analítica: I. Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes; II. Fazer 

curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação médica recebida, verificar sinais 

vitais e registrar no prontuário; III. Proceder à coleta de transformação sanguínea, efetuando os devidos registros; 

IV. Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados e atividades afins; V. Pesar e medir pacientes; VI. Efetuar a 

coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; VII. Auxiliar os 

pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e ambulação e na alimentação; VIII. Auxiliar nos cuidados "post-

mortem", IX. Registrar as ocorrências relativas a doentes; X. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em 

isolamento; XI. Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; 

XII. Zelar pelo bem estar e segurança dos doentes; XIII. Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; XIV. 

Ajudar a transportar doentes para cirurgias; XV. Retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; XVI. 

Auxiliar nos socorros de emergências; XVII. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento 

de pacientes; XVIII. Desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias 

de risco; XIX. Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere as visitas domiciliares; XX. 

Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos as situações de risco, visando garantir uma 

melhor monitoria de suas condições de saúde; XXI. Executar, segundo sua qualificação profissional, os 



 

procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao 

trabalhador e ao idoso, bem como no controle de doenças infectocontagiosas; XXII. Participar da discussão e 

organização do processo de trabalho da unidade de saúde; XXIII. Fazer a manutenção e conservação de todos os 

equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela 

economicidade de material e o bom atendimento público; XXIV. Manter-se atualizado, participando de cursos, 

treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XXV. Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com 

zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XXVI. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; XXVII. 

Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; XXVIII. Executar tarefas afins e de 

interesse da municipalidade; XXIX. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Farmacêutico Bioquímico - Descrição Analítica: 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. Responder pela Agência Transfusional do Município. Responder pelas Farmácias dos Postos de Saúde e 

manter os controles de qualidade das mesmas. 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. Participar da discussão  e  organização  do  processo  de  trabalho  da  unidade  de  saúde. 

Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua 

área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público. Manter-se 

atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais. Executar os serviços que lhe 

competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos. Cumprir e fazer cumprir as 

normas do setor. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores. Executar tarefas afins 

e de interesse da municipalidade. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Nutricionista - Descrição Analítica: Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis 

produzidos regionalmente; Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 

comunitários; Capacitar os profissionais da saúde e participar de ações vinculadas aos programas de controle e 

prevenção dos distúrbios nutricionais como carência por nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não 

transmissíveis e desnutrição; Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos 

pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos; Prestar assistência dietoterápica 

hospitalar, ambulatorial e em nível de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, 

supervisionando e avaliando dietas para enfermos; Acompanhar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o 

preparo, distribuição de refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; Zelar pela 

ordem e manutenção de boas condições higiênicas, observando e analisando o ambiente interno, orientando e 

supervisionando os funcionários e providenciando medidas adequadas para solucionar os problemas pertinentes, 

para oferecer alimentação sadia e o aproveitamento das sobras de alimento; Realizar auditoria, consultoria, 

assessoria e palestras em nutrição e dietética; Prescrever suplementos nutricionais necessários à complementação da 

dieta; Atualizar diariamente as dietas de pacientes, mediante prescrição médica; Preparar listas de compras de 

produtos utilizados, baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem servidas e no estoque existente; 

Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e 

perdas; Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 

ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 

higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática; Elaborar em conjunto com as Equipes do Sistema de Saúde Municipal, rotinas de atenção 

nutricional e atendimento para doenças relacionadas à alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 



 

básica, organizando a referência e a contra-referência do atendimento; Fazer a manutenção e conservação de todos 

os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela 

economicidade de material e o bom atendimento público; Manter-se atualizado, participando de cursos, 

treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e 

presteza, os trabalhos que forem atribuídos; Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; Executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo ou designações superiores; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

Odontólogo - Descrição Analítica: I. Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública; II. Examinar os dentes e 

cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, 

cirurgia e prótese, odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitária; III. Administrar e 

prescrever medicamentos conforme as necessidades detectadas; IV. Acompanhar a evolução do tratamento, 

anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes e elaborando relatórios estatísticos; V. Planejar, 

executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, prevendo 

recursos necessários; VI. Realizar perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, para 

fornecer atestados, laudos, licenças e outras informações; VII. Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos 

e programas de ações na área de saúde bucal do Município, de acordo com as necessidades diagnosticadas; VIII. 

Participar da formulação e execução de levantamento epidemiológico do Município, identificando prioridades, para 

determinar os programas a serem desenvolvidos; IX. Integrar as atividades de outros setores buscando promover 

ações conjuntas; X. Sistematizar e avaliar periodicamente as experiências desenvolvidas; XI. Elaborar executar 

programas de atualização e aperfeiçoamento de equipes odontológicas e áreas afins; XII. Executar serviços 

radiológicos; XIII. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; XIV. Fazer a 

manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de 

atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XV. Manter-se atualizado, 

participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; XVI. Executar os serviços que lhe 

competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; XVII. Cumprir e fazer cumprir 

as normas do setor; XVIII. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo ou designações superiores; XIX. 

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; XX. Executar tarefas correlatas, a critério do superior 

imediato. 

 

 

 

ANEXO III 

 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

1.1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos: habilidade de ler, compreender e interpretar 

textos em língua portuguesa, verbais, não verbais e mistos. Ortografia. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. 

Classe de palavras. Flexão quanto ao gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. Crase. Frase e Oração. 

Sujeito. Predicado. Sinônimos e Antônimos. Figuras de linguagem.  

OBS. Nível de complexidade compatível com a escolaridade. 

1.2. Conhecimentos Gerais e atualidades: História dos pioneiros e fundadores do município; Conhecimentos 

geográficos e históricos do município; Aspectos políticos sobre governantes do Município; Assuntos políticos, 

econômicos e culturais veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas e televisão), da atualidade e dos últimos anos; 

comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas 

relacionados à questão social; religiosa e à política da realidade nacional; Atualidades e acontecimentos do 

Município: relacionados às áreas de: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura e meio-

ambiente. Conhecimentos geográficos e históricos do Estado de Mato Grosso; Aspectos políticos sobre governos: 

Estadual e Federal; comemorações e festas históricas, cívicas e populares do Estado de Mato Grosso; Símbolos do 

Estado (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados à questão econômica e social estadual e nacional; 



 

Acontecimentos importantes do Estado e da União, veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e 

televisão), da atualidade e dos últimos anos; relacionados às áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, 

educação, infraestrutura, meio ambiente e cultura. 

OBS. Nível de complexidade compatível com a escolaridade. 

1.3. Conhecimentos Específicos dos cargos:  

Adjunto de Operação: 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: Funções; ferramentas utilizadas; noções de podas de árvores; plantio; replantio; 

equipamentos utilizados; ferramentas e utensílios comuns ao exercício das funções acima; conhecimento sobre 

limpeza e conservação de bens móveis e imóveis; dependências internas e externas, utilizando materiais e produtos 

específicos, visando preservar a higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios 

públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, 

cortinados; conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e instrumentos de trabalho; 

observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior 

imediato. 

Auxiliar de Limpeza e Manutenção: 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: Funções; ferramentas utilizadas; noções de podas de árvores; plantio; 

replantio; equipamentos utilizados; ferramentas e utensílios comuns ao exercício das funções acima; conhecimento 

sobre limpeza e conservação de bens móveis e imóveis; dependências internas e externas, utilizando materiais e 

produtos específicos, visando preservar a higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de 

prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, instalações 

diversas, cortinados; conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e instrumentos de 

trabalho; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do 

superior imediato. 
 

Auxiliar de Nutrição: Conhecimento e regras de hierarquia no serviço público municipal; Noções do Serviço 

Público; Noções de ética e cidadania e ética no trabalho; Noções de Direitos humanos; Conhecimentos básicos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 

com o público interno e externo; Noções de Higiene e limpeza pessoal, e no ambiente do trabalho; conhecimento 

sobre limpeza e conservação. Segurança no trabalho; Ferramentas de trabalho. Os alimentos. Preparação dos 

alimentos. Proteção e conservação dos alimentos. Da merenda à ser servida à crianças e adultos. O gás de cozinha. 

Utilização e manuseio dos eletrodomésticos. Elaboração dos pratos e interpretação de receitas culinárias. Estocagem 

dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; 

Conservação de alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, 

nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua 

atuação no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao 

compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. 

Auxiliar de Serviços Gerais: 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: Funções; ferramentas utilizadas; noções de podas de árvores; plantio; replantio; 

equipamentos utilizados; ferramentas e utensílios comuns ao exercício das funções acima; conhecimento sobre 

limpeza e conservação de bens móveis e imóveis; dependências internas e externas, utilizando materiais e produtos 

específicos, visando preservar a higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios 

públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, 

cortinados; conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e instrumentos de trabalho; 

observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior 

imediato. 
 



 

Motorista de Veículos Leves + CNH “C” em dia: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público 

municipal; Noções do Serviço Público; Conhecimento sobre Segurança do trabalho; Noções de ética e cidadania e 

ética no trabalho; Noções de Direitos humanos; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 

com o público interno e externo e colegas de trabalho; Conhecimentos básicos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e do Idoso. Ferramentas de trabalho. Procedimento correto para economizar combustível; Cuidados 

necessários para conservação do veículo; Conhecimento de defeitos simples do motor; Conhecimento básico sobre 

sistema de freios; Defeitos simples do sistema elétrico. Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros socorros. 

Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de 

relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de circulação; Regra de 

ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; 

Deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro; Infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes e 

contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de 

sinalização; placas de regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos. 

 

Motorista (Ambulância) + CNH “D”: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções 

do Serviço Público; Conhecimento sobre Segurança do trabalho; Noções de ética e cidadania e ética no trabalho; 

Noções de Direitos humanos; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho; Conhecimentos básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso. 

Ferramentas de trabalho. Procedimento correto para economizar combustível; Cuidados necessários para 

conservação do veículo; Conhecimento de defeitos simples do motor; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 

Defeitos simples do sistema elétrico. Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros socorros. Legislação de trânsito 

no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações humanas adequadas 

ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de 

direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e proibições; Infrações básicas 

para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações básicas 

para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de 

sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; 

Advertência e indicação; Sinais luminosos. 

 

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; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 

ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Conhecimentos básicos 

de relações humanas; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; Atitudes no serviço; 

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho; Execução de atividades afins, observando se a prática do dia-a-dia. 

 

Vigia: Conhecimento e regras de hierarquia no serviço público municipal; Noções do Serviço Público; Noções de 

ética e cidadania e ética no trabalho; Noções de Direitos humanos; Regras básicas de comportamento profissional 

para o trato diário com o público interno e externo; Noções de Higiene e limpeza pessoal, e no ambiente do trabalho; 

conhecimento sobre limpeza e conservação. Segurança no trabalho; Conhecimentos básicos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e do Idoso. Ferramentas de trabalho. Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: 

Conhecimento sobre a manutenção da ordem e da disciplina; prevenção contra roubo; vigilância e zelo pelo 

patrimônio público; comportamento profissional; Noções de relacionamentos interpessoais, como: regras de 

comportamento no ambiente de trabalho; Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; Conhecimento básico 

da função; Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 



 

 

CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA. 

2.1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos: habilidade de ler, compreender e interpretar 

textos em língua portuguesa, verbais, não verbais e mistos. Ortografia. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. 

Classe de palavras. Flexão quanto ao gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. Crase. Frase e Oração. 

Sujeito. Predicado. Sinônimos e Antônimos. Figuras de linguagem.  

OBS. Nível de complexidade compatível com a escolaridade.   

2.2. Conhecimentos Gerais e atualidades: História dos pioneiros e fundadores do município; Conhecimentos 

geográficos e históricos do município; Aspectos políticos sobre governantes do Município; Assuntos políticos, 

econômicos e culturais veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas e televisão), da atualidade e dos últimos anos; 

comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas 

relacionados à questão social; religiosa e à política da realidade nacional; Atualidades e acontecimentos do 

Município: relacionados às áreas de: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura e meio-

ambiente. Conhecimentos geográficos e históricos do Estado de Mato Grosso; Aspectos políticos sobre governos: 

Estadual e Federal; comemorações e festas históricas, cívicas e populares do Estado de Mato Grosso; Símbolos do 

Estado (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados à questão econômica e social estadual e nacional; 

Acontecimentos importantes do Estado e da União, veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e 

televisão), da atualidade e dos últimos anos; relacionados às áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, 

educação, infraestrutura, meio ambiente e cultura. 

OBS. Nível de complexidade compatível com a escolaridade.  

2.3. Conhecimento Específico do cargo: 

Agente de Combate a Endemias: Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Sistemas de Saúde e Atenção 

Primária em Saúde. Endemias, epidemias. Noções gerais de Vigilância Epidemiológica e vigilância sanitária. Lei 

11.350 de 05/10/2006 (Dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 

Endemias).  Programa Nacional de Imunização (PNI). Acidentes por animais peçonhentos. Noções e conhecimentos 

sobre: Lei Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 8.142/90, e atualizações). O Sistema Único de Saúde - SUS. 

Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da República 

Federativa do Brasil (arts. 196 a 200). Financiamento da saúde. Legislação do SUS. Os Conselhos de Saúde. O 

Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Ética 

Profissional. Noções de ética e cidadania; Noções de planejamento, organização e controle do trabalho do 

expediente de rotina. Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Noções básicas sobre 

medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por 

vetores e as medidas de prevenção dessas doenças. Noções básicas sobre doenças de notificação obrigatória: 

Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Febre amarela, AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, 

Esquistossomose, Hepatite B/C, Sarampo, Tétano, Hanseníase.  Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente. 

Área de Risco e Risco Ambiental e Sanitário. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a 

promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população. 

Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público; Estatuto 

da Criança e do Adolescente – artigos 7º a 14, 19 a 32, 86 a 89; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 

2003. 

 

Auxiliar de Consultório Dentário: Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Sistemas de Saúde e 

Atenção Primária em Saúde. Endemias, epidemias. Noções gerais de Vigilância Epidemiológica e vigilância 

sanitária.  Programa Nacional de Imunização (PNI). Acidentes por animais peçonhentos. Noções e conhecimentos 

sobre: Lei Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 8.142/90, e atualizações). O Sistema Único de Saúde - SUS. 

Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da República 

Federativa do Brasil (arts. 196 a 200). Financiamento da saúde. Legislação do SUS. Os Conselhos de Saúde. O 

Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Ética 



 

Profissional. Noções de ética e cidadania; Noções de planejamento, organização e controle do trabalho do 

expediente de rotina. Materiais odontológicos: Nomenclatura, utilização, preparo, manipulação e acondicionamento; 

Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparo, limpeza, esterilização/desinfecção, 

acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação; Ergonomia: espaço físico, postura, 

posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho, etc.; Placa bacteriana: identificação, morfologia, 

fisiologia, relações no meio bucal; Higiene dentária: técnicas de escovação supervisionada; Anatomia e fisiologia da 

cavidade bucal; Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão e lesões de mucosa. 

Conceito, etiologia, evolução, medidas de promoção e prevenção: Manejo de pacientes na clínica odontológica; 

Medidas de prevenção/promoção da saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de 

saúde bucal, fluorterapia, educação em saúde bucal. Índices epidemiológicos utilizados em odontologia, 

preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas, registros em odontologia; Técnicas de revelação radiológica, 

cartonagem e cuidados necessários para controle de infecção. Diagnóstico e primeiros socorros de situações de 

urgência e emergência no consultório dentário. 

 

Agente Comunitário de Saúde: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de 

saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento da saúde pública, 

princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde e sobre a Participação da Comunidade na Gestão do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Legislação do SUS: (Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90). Decreto n 7.508/2011; 

Portaria do Ministério da Saúde nº 1/2017 (Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 

saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde); Portaria 2436/2017 (Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde SUS). Ética Profissional. A organização social e comunitária. Lei 11.350 de 05/10/2006 

e alterações; Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação 

permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. Visitas Domiciliares; Como 

proceder em casos de doenças contagiosas; Normas e Diretrizes da Estratégia de Saúde da Família – ESF; Lei 

Federal nº 10.424, de 15 de abril de 2002, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e regulamentando a assistência domiciliar 

no sistema único de saúde, processo saúde - doença; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Normas e 

Diretrizes dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS: Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: criança, 

adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a alimentação; Manual completo: 

"Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - Ministério da Saúde; Diretrizes Operacionais 

do ACS; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Noções de Hipertensão Arterial, 

Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; 

Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 - Atividades do ACS á orientação às famílias e á comunidade para a 

prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - 

Princípios e diretrizes; Guia Completo:  "Guia Prático do Programa Saúde da Família” – Ministério da Saúde;  

Planejamento local de atividades; Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. Trabalho em Equipe; Qualidade na 

prestação de serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público; Estatuto da Criança e do Adolescente – 

artigos 7º a 14, 19 a 32, 86 a 89; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003. 

 
CARGOS DO ENSINO MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

3.1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos: habilidade de ler, compreender e interpretar 

textos em língua portuguesa, verbais, não verbais e mistos. Conceitos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, 

enunciação, texto, gêneros discursivos. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: estrutura e formação 

das palavras. Classes de palavras, suas flexões e seu emprego. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da 

oração. Processos de coordenação e subordinação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Crase. Estilística. Figuras de linguagem. 

OBS: Não será cobrado nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

3.2. Conhecimentos Gerais e atualidades: História dos pioneiros e fundadores do município e da região; 

Conhecimentos geográficos e históricos do município; Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual e 



 

Federal; comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); 

Temas relacionados à questão econômica e social local, regional e estadual; religiosa estadual e à política da 

realidade local, regional, estadual e nacional; Acontecimentos importantes do município, do Estado e da União, 

veiculados nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e dos últimos anos; relacionados 

às áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura, meio ambiente e cultura. História de 

Mato Grosso: Fundação de Cuiabá; A Rusga 1831-1840; Mato Grosso no 1º Império; Presidentes do 2º Império; A 

Guerra do Paraguai; Mato Grosso da 1ª a 4ª República; Ciclo das casas comerciais e das usinas; o Ciclo do Ouro; As 

estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. Divisão do Estado. História do Brasil: Pré-Colonial - as 

expedições e a exploração do pau-brasil. Brasil Colonial - Capitanias Hereditárias. Governo Geral. Invasões 

Estrangeiras. Entradas e Bandeiras. Conquista do território brasileiro. Economia da Colônia. Os movimentos de 

rebelião contra a Coroa. A família real no Brasil. A Revolução de 1817. Império: Política interna e externa do 

Império. Economia do Século XIX. República: A proclamação. A República Velha. A Revolução de 1930. A Era de 

Vargas. A República de 1945-64. A República militar e a Nova República. Temas relacionados à questão econômica 

e social do País, do MERCOSUL e do mundo. Folclore. Símbolos do Estado (bandeira, brasão e hino); Mato Grosso 

e seus Municípios. Acontecimentos importantes do município, do Estado e do Brasil veiculados nas mídias (rádios, 

jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e fatos importantes e relevantes dos últimos anos; relacionados 

às áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura, meio-ambiente e cultura. Cultura 

Geral. Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Eleições 2018. 

OBS. Nível de complexidade compatível com a escolaridade. 
 

3.3. Conhecimentos Específicos dos Cargos: 

Assistente Administrativo: Conhecimentos básicos de administração (conceito, campo de aplicação, características 

básicas das organizações, natureza, finalidade). Processo organizacional (planejamento, coordenação, direção, 

organização e controle). Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, 

relacionamento interpessoal). Gestão de pessoas. Administração de materiais e patrimônio. Serviço de arquivo (tipos 

de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento). Protocolo (recepção, 

classificação, registro e distribuição de documentos). Noções sobre construção e interpretação de organogramas, 

fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Elaboração de documentos e correspondências oficiais (relatório, ofício, 

edital, memorando, carta, ata, decreto, despachos, portaria, ordem de serviço, requerimento). Conhecimento das 

rotinas de expedição de correspondências e documentos. Formas de tratamento em correspondências oficiais. 

Organização do local de trabalho. Noções básicas de cálculos matemáticos; Racionalização e simplificação dos 

trabalhos administrativos: conceitos básicos e critérios. Noções de prática de Qualidade Total. Noções de ética e 

cidadania; Direitos humanos; Estatuto da criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso.  Noções de Informática: 

utilização de internet e intranet. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com equipamentos 

e programas. Segurança de dados: Backup, Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e Análise de 

planilhas e textos digitalizados. 

 

Técnico em Enfermagem: Noções de planejamento, organização e controle do trabalho do expediente de rotina. 

Estatuto dos Servidores do Município. Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal. Noções 

de ética e cidadania. Noções de Direitos humanos. Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Sistemas de 

Saúde e Atenção Primária em Saúde. Endemias, epidemias. Programa Nacional de Imunização (PNI). Acidentes por 

animais peçonhentos. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. 

Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 196 a 200). Financiamento da saúde. Legislação do SUS: (Lei 

nº 8080/90 e Lei nº 8142/90). Decreto n 7.508/2011; Portaria do Ministério da Saúde nº 1/2017 (Consolidação das 

normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde); Portaria 2436/2017 (Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 

para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS). Os Conselhos de Saúde. O 

Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Sistema Único de 

Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento da saúde pública, princípios, diretrizes e articulação 

com serviços de saúde Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de 

nível de saúde da população. Lista Nacional de Notificação Compulsória (Portaria nº 1.271 de 06/06/2014). 

Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Noções de planejamento em Saúde e 

Diagnóstico situacional. Relações interpessoais no trabalho; técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, 

higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para 



 

exame. Cálculos de dosagens. Ética profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução 

as doenças transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de 

notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, 

hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, 

sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, 

politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, 

doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 

Técnica de trabalho para o atendimento em PSF, Postos de Saúde e Farmácia de distribuição de medicamento da 

rede pública municipal. Noções de Informática: utilização de internet e intranet. Sistemas Operacionais Windows e 

Linux. Cuidados necessários com equipamentos e programas. Segurança de dados: Backup, Antivírus, programas de 

uso diários como: Word e Excel e Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 

Técnico em Radiologia: Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Sistemas de Saúde e Atenção Primária 

em Saúde. Endemias, epidemias. Programa Nacional de Imunização (PNI). Acidentes por animais 

peçonhentos. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da 

República Federativa do Brasil (arts. 196 a 200). Financiamento da saúde. Legislação do SUS. Os Conselhos de 

Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções 

de ética e cidadania; Noções de Administração Pública; Noções de planejamento, organização e controle do trabalho 

do expediente de rotina. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento da saúde 

pública, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90). Epidemiologia, 

história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 

de notificação compulsória (Portaria GM/MS nº. 104/2011). Participação popular e controle social. A organização 

social e comunitária. Ética Profissional. Noções de ética e cidadania; Noções de Administração Pública; Noções de 

planejamento, organização e controle do trabalho do expediente de rotina. Epidemiologia, história natural e 

prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação 

compulsória (Portaria GM/MS nº. 104/2011). Participação popular e controle social. A organização social e 

comunitária. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico 

situacional. Relações interpessoais no trabalho. Física das Radiações Ionizantes e não–ionizantes. Proteção 

Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. 

Princípios Básicos de Formação da Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Posicionamento. 

Posicionamento Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos 

Radiológicos. Noções básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância 

Magnética. Noções de Informática: utilização de internet e intranet. Sistemas Operacionais Windows e Linux. 

Cuidados necessários com equipamentos e programas. Segurança de dados: Backup, Antivírus, programas de uso 

diários como: Word e Excel e Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 

CARGOS DE NÍVEL DO ENSINO SUPERIOR 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

4.1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos: habilidade de ler, compreender e interpretar 

textos em língua portuguesa, verbais, não verbais e mistos. Conceitos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, 

enunciação, texto, gêneros discursivos. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: estrutura e formação 

das palavras. Classes de palavras, suas flexões e seu emprego. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da 

oração. Processos de coordenação e subordinação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Crase. Estilística. Figuras de linguagem. 

Obs. Está inserido nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

4.2. Conhecimentos Gerais: História dos pioneiros e fundadores do município e da região; Conhecimentos 

geográficos e históricos do município; Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual e Federal; 

comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e hino); Temas 

relacionados à questão econômica e social local, regional e estadual; religiosa estadual e à política da realidade 

local, regional, estadual e nacional; Acontecimentos importantes do município, do Estado e da União, veiculados 

nas mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e dos últimos anos; relacionados às áreas: 



 

econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura, meio ambiente e cultura. História de Mato 

Grosso: Fundação de Cuiabá; A Rusga 1831-1840; Mato Grosso no 1º Império; Presidentes do 2º Império; A Guerra 

do Paraguai; Mato Grosso da 1ª a 4ª República; Ciclo das casas comerciais e das usinas; o Ciclo do Ouro; As 

estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. Divisão do Estado. História do Brasil: Pré-Colonial - as 

expedições e a exploração do pau-brasil. Brasil Colonial - Capitanias Hereditárias. Governo Geral. Invasões 

Estrangeiras. Entradas e Bandeiras. Conquista do território brasileiro. Economia da Colônia. Os movimentos de 

rebelião contra a Coroa. A família real no Brasil. A Revolução de 1817. Império: Política interna e externa do 

Império. Economia do Século XIX. República: A proclamação. A República Velha. A Revolução de 1930. A Era de 

Vargas. A República de 1945-64. A República militar e a Nova República. Temas relacionados à questão econômica 

e social do País, do MERCOSUL e do mundo. Folclore. Símbolos do Estado (bandeira, brasão e hino); Mato Grosso 

e seus Municípios. Acontecimentos importantes do município, do Estado e do Brasil veiculados nas mídias (rádios, 

jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e fatos importantes e relevantes dos últimos anos; relacionados 

às áreas: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infraestrutura, meio-ambiente e cultura. Cultura 

Geral. Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Eleições 2018. 

4.3. Conhecimentos Específicos do Cargo:  
 
Arte Educador: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de 

saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: 

Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, 

Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos 

serviços de saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. A 

obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de 

doenças para o Brasil e Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O 

Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Conhecimento de 

Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de 

Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e 

Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; 

Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e níveis de 

complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal 

de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional de 

Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos 

profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e Estado de Mato 

Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; 

Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Constituição Federal (1988) (Dos Princípios Fundamentais - Art. 

1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Art. 5º ao 17º. Da Organização do Estado – Art. 18º e 19º; Art. 

29º a 31º; Art. 34º a 41º. Da Organização dos Poderes – Art. 44º a 69º. Da Ordem Social – Art. 193º a 230º); Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e suas alterações; Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8069, de 13 de julho de 

1990; Estatuto da Pessoa com deficiência - Lei 13.146/2015; Lei Maria da Penha - Lei 11.340 de 07/08/2006; 

Política Nacional do Idoso – Lei 8.842/1994 e Decreto 1.948/1996; Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 e suas 

alterações; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária; Estatuto da Juventude – Lei nº 12852, de 5 de agosto de 2013; Política Nacional para 

População em Situação de Rua - Decreto Federal nº 7053, de 23 de dezembro de 2009; Noções da Política Nacional 

da Pessoa com Deficiência; Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; 

Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE; Norma Operacional Básica – 

NOB/RH - SUAS – Resolução CNAS 269/2006; Norma Operacional Básica – NOB/SUAS 2012 – Resolução 

CNAS 33/2012; Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cultura, Arte e Educação Teorias da arte. História da 

arte. Arte e Indústria Cultural. Estilos artísticos. Arte brasileira; Artes Visuais Elementos da sintaxe da linguagem 

visual. Noções de composição visuais. Construção geométrica e programação visual. Expressões visuais da arte 

brasileira; Música: Elementos. Linguagem musical. Noções de estilos artísticos e estéticos musicais. História da 

música. Expressões musicais brasileira. A Educação Musical no contexto atual; Artes Cênicas: Elementos da 

linguagem cênica. História do teatro. Texto dramático. Expressões teatrais brasileira; Arte -educação: propostas 

metodológicas 
 



 

Biólogo: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de saúde no 

Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 

Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, 

Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde 

em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: 

Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de 

notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e 

Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; 

Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Bioquímica: Metabolismo e regulação da utilização 

de energia. Metabolismo celular. Proteínas e enzimas. Biofísica: Mecanismos e funções básicas de sistemas 

reguladores no organismo humano. Métodos Biofísicos de Análise. Biologia Molecular: Organização gênica e 

estrutura dos ácidos nucléicos. Transcrição e processamento de RNA. Organismos geneticamente modificados. 

Forças evolutivas: mutação, seleção, fluxo gênico e deriva genética. Botânica: Identificação de famílias, gêneros e 

espécies de plantas ocorrentes no Mato Grosso. Espécies protegidas ou ameaçadas de extinção no estado de Mato 

Grosso. Vegetais nativos e exóticos com componentes tóxicos ou que apresentem risco à saúde humana e/ou animal 

ocorrentes no Mato Grosso. Adaptações fisiológicas de espécies vegetais às condições ambientais no estado de Mato 

Grosso. Fitogeografia do estado de Mato Grosso. Métodos de amostragem empregados em estudos de vegetação. 

Espécies vegetais exóticas invasoras de ecossistemas no estado de Mato Grosso. Zoologia: classificação, morfologia 

e ecologia de animais pertencentes à fauna nativa no estado de Mato Grosso. Espécies ameaçadas de extinção em 

Mato Grosso e no Brasil. Espécies migratórias ocorrentes no Mato Grosso. (Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção); Instrução Normativa nº 5 de 21/05/04 MMA (Estabelece a lista de peixes e invertebrados 

aquáticos ameaçados de extinção, sobreexplotados e ameaçados de sobreexplotação). Ecologia: Ecossistemas (com 

referência aos ecossistemas ocorrentes no estado de Mato Grosso): fluxos de matéria e energia. Comunidades: 

definição, estrutura e desenvolvimento; fatores bióticos e abióticos envolvidos na determinação da diversidade. 

Populações: estrutura e dinâmica (crescimento e declínio). Distribuição geográfica: padrões em populações e 

comunidades (diversidade) e processos envolvidos. Sucessão ecológica. Conceito de clímax. Biologia da 

Conservação: Biodiversidade – manutenção, perdas e ameaças. Conservação, preservação: dimensões no tempo e 

no espaço. Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00 Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Conceito de 

corredores ecológicos. O conceito de tamanho efetivo de uma população e seu emprego no diagnóstico de espécies 

ameaçadas. O problema das populações pequenas: erosão da variabilidade genética; depressão pelo 

endocruzamento. A conservação da variação genética dentro das espécies. Níveis hierárquicos de variação 

genética: individual, intra-populacional, inter-populacional. Ecotoxicologia, organismos bio-indicadores e bio-

remediação. Biodiversidade global: padrões, processos. Manejo de proliferações de populações decorrentes de 

desequilíbrios ambientais. Ecossistemas Aquáticos (com referência aos ecossistemas ocorrentes no estado de Mato 

Grosso): Fluxo de energia e ciclagem de materiais em ecossistemas aquáticos. Ciclo da água na natureza. Estrutura 

de comunidades aquáticas. Plâncton, bentos e necton. Caracterização geográfica, física, química, biológica e da 

dinâmica dos ambientes aquáticos no Brasil: lagos e lagunas, bacias hidrográficas, rios e nascentes, banhados, 

marismas e ambientes euri-halinos, costa oceânica, ambientes marinhos, reservatórios e açudes. Os impactos da 

ação antrópica sobre os ecossistemas aquáticos: a aquacultura (piscicultura, carcinicultura, ranicultura) e a 

introdução de espécies exóticas e seus efeitos sobre os ecossistemas aquáticos, a irrigação e seus efeitos sobre os 

recursos hídricos, os esgotos e sua repercussão nos corpos receptores, hidrelétricas e impactos ambientais. A 

Legislação específica: Lei Federal nº 9.433/97 (Sistema Nacional de Recursos Hídricos). Lei Estadual nº 6.945/97 

(Sistema Estadual de Recursos Hídricos e suas regulamentações). Classificação dos corpos de água. Ecossistemas 

Terrestres (com referência aos ecossistemas ocorrentes no Mato Grosso): Ecologia vegetal. Conservação da 

biodiversidade. Destruição, fragmentação e degradação de hábitats. Ecologia de paisagem e conceito de efeito de 

borda. Conceito de área de preservação permanente. Exploração sustentada de populações silvestres. Indicadores 

biológicos do estado e evolução das comunidades e ecossistemas. Resposta dos ecossistemas ao estresse e 

monitoramento ambiental. Efeito das perturbações naturais e antropogênicas sobre a estrutura e funcionamento de 

comunidades e ecossistemas. Restauração de ecossistemas degradados. Estudos de Impacto Ambiental e previsão do 

impacto ecológico. Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento territorial, vocação e uso do solo. 

Microbiologia: Microbiologia Geral: Bactérias, fungos e vírus. Controle de populações de microorganismos. 

Microbiologia Ambiental: Interações dos microorganismos com o meio ambiente, microbiologia do solo, 

microbiologia aquática, organismos indicadores de contaminação. Legislação Ambiental (interpretação técnico-



 

biológica): Código Florestal. Sistema Nacional de Unidades de Conservação Lei nº 9985/00. Código Estadual do 

Meio Ambiente. 
 

Educador Físico: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de 

saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: 

Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, 

Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos 

serviços de saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. 

Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 

8080/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A 

obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de 

doenças para o Brasil e Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O 

Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Educador Físico 

(formação, compromissos, características, habilidades e competência). Educação física e saúde coletiva. 

Fundamentos de Fisiologia do Exercício. O lúdico na Educação Física para diversas faixas etárias. Movimento 

Humano para diversas faixas etárias. A Educação Física para portadores de necessidades especiais. Educação física, 

lazer e cultura. Aprendizagem motora (natureza da aprendizagem). Educação Física e Socorros de Urgência. A 

prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer (princípios básicos da orientação de exercícios). Princípios 

norteadores da prática de exercícios em condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, 

artes marciais, musculação, atividade laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da 

qualidade de vida. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes 

faixas etárias e grupos populacionais. Prescrição de Exercícios em Educação Física. Prescrição, supervisão e 

avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos, hipertensos, obesos, idosos e cardíacos. Educação física 

e saúde coletiva. Ética Profissional. 

 

Enfermeiro: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de saúde no 

Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 

Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, 

Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde 

em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: 

Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de 

notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e 

Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; 

Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e 

do coletivo. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço 

público e de servidores públicos municipais. Legislação Profissional. Código de Ética. Código de Processo Ético. 

Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; Gerenciamento dos Serviços de Saúde; Saúde 

Coletiva/Epidemiologia; Vigilância Epidemiológica; Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, Modelos 

Assistenciais em Saúde; SUS; Educação, comunicação e práticas pedagógicas em Saúde Coletiva; Programas de 

atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e trabalhador. Programa Nacional 

de Imunização: esquema vacinal do Ministério da Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e validade; 

Atuação do Enfermeiro no rompimento do ciclo de transmissão de doenças, biossegurança, processamento de 

artigos e superfícies; Atuação do Enfermeiro nas urgências e emergências. Registro junto ao Conselho Regional.  

 

Engenheiro Agrônomo: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades 

químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. Características 

químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos 

solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção 

vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios 

Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-

água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. 

Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e 

hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição 



 

animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aquicultura. 

Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas de Mato Grosso. Avaliação e 

perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens cultivadas. Manejo e conservação. 

Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos. 

 

Farmacêutico/Bioquímico: Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Sistemas de Saúde e Atenção 

Primária em Saúde. Endemias, epidemias. Programa Nacional de Imunização (PNI). Acidentes por animais 

peçonhentos. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da 

República Federativa do Brasil (arts. 196 a 200). Financiamento da saúde. Legislação do SUS: (Lei nº 8080/90 e Lei 

nº 8142/90). Decreto n 7.508/2011; Portaria do Ministério da Saúde nº 1/2017 (Consolidação das normas sobre os 

direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde); Portaria 

2436/2017 (Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS). Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. 

Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Sistema Único de Saúde - SUS: 

conceitos, fundamentação legal, financiamento da saúde pública, princípios, diretrizes e articulação com serviços de 

saúde Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 

da população. Lista Nacional de Notificação Compulsória (Portaria nº 1.271 de 06/06/2014). Participação popular e 

controle social. A organização social e comunitária. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. 

Legislação Profissional. Código de Ética. Código de Processo Ético. Princípios de farmacovigilância e 

farmacoeconomia. Erros de medicação. Assistência farmacêutica no SUS e Atenção básica: Incentivo a assistência 

farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos. Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da 

Saúde. Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde. Responsabilidades e atribuições do 

farmacêutico na atenção à saúde. Atenção Farmacêutica: conceitos em Atenção Farmacêutica; metodologia de 

Seguimento de pacientes; atenção farmacêutica em distúrbios maiores e menores; educação sanitária. Farmacologia: 

Farmacocinética; farmacodinâmica; farmacoterapia; biodisponibilidade e bioequivalência; interações 

medicamentosas (interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento); incompatibilidades entre 

fármacos; reações adversos; análise farmacêutica; farmacologia dos Sistemas Orgânicos: Sistema Nervoso Central, 

Sistema Cardiovascular, Sistema Digestivo, Sistema Endócrino, Sistema Respiratório, Sistema hematopoiético, 

Farmacologia da dor, Antiinflamatórios, Antimicrobianos, Antiparasitários, Antituberculosos, Antineoplásicos, 

Antifúngicos, Antivirais, Vacinas, Anestésicos locais, Antialérgicos, Fármacos psicotrópicos. Toxicologia: 

avaliação toxicológica; intoxicações medicamentosas; drogas de abuso; inseticidas; herbicidas; fungicidas; 

rodenticidas; metais pesados; gases tóxicos; intoxicação por medicamentos; solventes. Deontologia e Legislação 

Farmacêutica: Código de Ética da Profissão Farmacêutica; Código de Processo Ético da Profissão Farmacêutica. 

Responsabilidade Civil do Farmacêutico. Portaria 344/98 (e suas atualizações). Medicamentos genéricos. RENAME 

(versão atualizada). 

 

Nutricionista: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de saúde 

no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 

Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, 

Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde 

em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: 

Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de 

notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e 

Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; 

Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e 

do coletivo. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço 

público e de servidores públicos municipais. Legislação Profissional. Código de Ética. Código de Processo Ético. 

Conhecimentos Específicos: Nutrição e Saúde Pública - noções de epidemiologia das doenças nutricionais e 

desnutrição proteico-calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância nutricional. Fisiologia e 

Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo 

energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e 

lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na 

adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. 



 

Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. 

Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. 

Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: 

composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo 

e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração de 

serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; supervisão e controles; 

cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: toxinfecções 

alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação 

Profissional. Código de Ética. Código de Processo Ético. 

 

Odontólogo: Conhecimento de Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública. Evolução das políticas de saúde no 

Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; 

Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, 

Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde 

em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: 

Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de 

notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil e 

Estado de Mato Grosso (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; 

Municipal; Indicadores de Saúde.  Programa Humaniza SUS. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e 

do coletivo. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço 

público e de servidores públicos municipais. Legislação Profissional. Código de Ética. Código de Processo Ético. 

Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Diagnóstico 

semiologia bucal, exames complementares. Cariologia: etiologia, diagnóstico e tratamento da doença, cárie dentária 

com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal. Formas de controle de infecção no ambiente de trabalho. 

Patologia Periodontal, doenças gengivais e periodontal - diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos 

diagnósticos diferenciais. Cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos. Lesões mais frequentes da cavidade 

bucal: candidíase, gengivoestomatite herpética, lesões herpéticas secundárias, sífilis e AIDS. Preparo cavitário e 

atípico: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e 

periapical: características clínicas. Emergência e Urgência em odontologia. Traumatismo Dental, fraturas das coroas 

e raízes. Terapêutica Odontológica - analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em 

odontologia. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. Aspectos toxicológicos e clínicos. Educação e Saúde Bucal. 

Diagnóstico bucal: patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença 

periodontal. Métodos de prevenção da cárie e da doença periodontal. Flúor. Técnicas de anestesia intraoral. 

Princípios básicos do atendimento em odontopediatria. Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais 

restauradores. Princípios gerais do preparo cavitário. Hepatites virais (A, B e C). AIDS. Imunizações. Técnica da 

lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. Conduta frente a acidentes de trabalho. Exame clínico e 

radiográfico. Classificação. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos 

periodontais. Dentição permanente - diagnóstico e tratamento. Trinca do esmalte. Concussão. Subluxação. Luxação. 

Deslocamento completo do dente. 
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