PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DE ABERTURA 001/2017
A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, por
meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, instituída através da Portaria nº 081/2017
de 08 de março de 2017, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo
Simplificado de Provas e de Provas de Títulos para o ingresso temporário em seu quadro de pessoal, para os
cargos constantes do presente edital, nos termos do que preceituam o art. 37, IX, da Constituição Federal, a
Lei Orgânica do Município e lei municipal nº 698/2017 de 01 de março de 2017, de acordo com as disposições
a seguir:
1. ENTIDADE EXECUTORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. A realização do processo seletivo simplificado é de responsabilidade da E V SOARES ASSESSORIA E
INFORMATICA – ME.
2. Das inscrições
2.1. As inscrições podem ser feitas apenas via internet em data, horário e local informados no quadro abaixo:
Início: das 08hs00 de 20/03/2017 - Término: 18hs00min de 31/03/2017
Inscrições pela internet As inscrições serão isentas de taxas para todos os cargos.
Endereço Eletrônico: assepublica.listaeditais.com.br
Os horários previstos neste edital seguem o horário de Brasília - DF
1º Passo: Ler completamente o edital, fazer a opção pelo cargo e local para o qual pretende concorrer, tendo
certeza que cumpre todos os requisitos de habilitação, sob pena de desclassificação;
2º Passo: Preencher total e corretamente o Formulário de Inscrição diretamente no site;
3º Passo: Conferir os dados informados, sob pena de o candidato ser impedido de realizar as provas caso as
informações estejam incorretas;
4º Passo: efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de cargos;
5º Passo: em caso de troca de cargo, o candidato deverá efetuar nova inscrição, prevalecendo a última, ou
seja, o candidato só será inscrito para concorrer a um único cargo.
2.2. Disposições gerais sobre as inscrições
2.2.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do
candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital.
2.2.2. O candidato que prestar informações inverídicas, além da desclassificação, estará sujeito às penalidades
previstas em lei.
2.2.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da contratação ou se constate
qualquer falsificação nas informações prestadas no ato da inscrição será desclassificado, sendo convocado o
candidato imediatamente posterior, segundo a ordem de classificação.
2.2.4. Todas as informações sobre as inscrições: (66) 3564-1457
2.3. Do Cartão de Identificação
2.3.1. No ato da inscrição o candidato receberá ou imprimirá o seu Cartão de Identificação, sendo de sua total
responsabilidade as informações nele contidas, em especial os seguintes itens:
a) Nome;
b) Informar e-mail válido para contato;
c) Número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Unidade da Federação emitente;
d) A categoria funcional a que irá concorrer.
2.3.2. Além dos dados acima, o candidato deverá tomar conhecimento de seu número de inscrição, do dia e
horário da prova.
2.3.3. O local de realização da prova será divulgado em edital complementar específico para esse fim.
2.3.4. As informações complementares serão divulgadas no seguinte endereço eletrônico:
assepublica.listaeditais.com.br
2.4. Vagas reservadas para Pessoa com Deficiências
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2.4.1. Aos candidatos com deficiências estão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos previstos
neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99.
2.4.2. Para os efeitos do item 2.10.1, consideram-se pessoas portadoras de deficiências às elencadas no art. 4º
do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004.
2.4.3. Qualquer pessoa com deficiências poderá inscrever-se no processo seletivo para ingresso nos cargos da
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte- MT pela internet, conforme a previsão das vagas estabelecidas
neste edital.
2.4.4. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e deverá
anexar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência,
nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, via internet.
2.4.5. O candidato com deficiência deverá corresponder ao perfil traçado para o preenchimento do cargo.
2.4.6. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem
prestadas.
2.4.7. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá, resguardadas as características inerentes
às provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a instituição
selecionadora dispuser na oportunidade.
2.4.8. Para que sejam considerados aprovados, os candidatos com deficiência deverão obter, durante todo o
processo seletivo, a pontuação mínima estabelecida para todos os candidatos, sendo expressamente vedado o
favorecimento destes ou daqueles no que se refere às condições para sua aprovação.
2.4.9. Na realização das provas, as adaptações necessárias aos candidatos com deficiência física somente
serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 40 do Decreto
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.
2.4.10. A E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA – ME, não se responsabilizará pela elaboração de prova
específica para os candidatos com deficiência que não comunicarem a deficiência no ato da inscrição.
2.4.11. Por ocasião da contratação dos candidatos classificados a Prefeitura Municipal de Canabrava do NorteMT, procederá à análise da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido, de acordo
com as normas do Instituto Nacional de Previdência Social - INSS.
2.4.12. A cada três contratações, uma será de Pessoa com deficiência, conforme vagas reservadas.
3. DOS CARGOS E VAGAS OFERECIDOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
3.1. Os cargos e vagas estão distribuídos conforme Anexo I deste edital.
3.2. Os candidatos obrigam-se a prestar os serviços inerentes ao cargo escolhido, conforme tabela dos cargos
e suas localidades constantes no Anexo I deste edital.
3.3. A convocação será sempre no cargo que o candidato se inscreveu, respeitando o nível de escolaridade
exigido, não importando se o candidato tenha nível de escolaridade superior ao exigido.
4. DAS PROVAS
4.1. Data e local das provas objetiva e prática
4.1.1. A prova objetiva para todos os cargos serão realizadas no dia 16 de abril de 2017, no período matutino,
das 08h às 11h, nos locais a serem indicados em edital complementar específico, que estará disponível nos
endereços eletrônico: assepublica.listaeditais.com.br.
4.1.2. As provas prática para os cargos que exigirem será no dia 16 de abril de 2017 às 13hs30min, com
pontuação máxima de 60 pontos.
4.1.3. Farão prova prática os candidatos que inscreverem para concorrer a uma vaga nos seguintes cargos:
- Motorista Transporte Escolar CNH D;
- Operador de Moto niveladora CNH C;
- Operador de Pá Carregadeira CNH C;
- Motorista de Ambulância CNH D;
- Motorista de Veículos Leve CNH D.

2

4.2. Das características da prova objetiva
4.2.1. A prova objetiva terá duração de 03 (três) horas, contadas a partir do momento em que todas as
informações forem prestadas aos candidatos, serão 20 (vinte) questões de múltiplas escolhas de quatro
alternativas.
4.2.2. A constituição da prova objetiva é a seguinte:
NIVEL SUPERIOR
Cargos

Disciplina

- Professor Licenciatura Plena na área de
atuação
- Nutricionista;
- Enfermeiro;
- Fisioterapeuta;
- Odontólogo;
- Psicólogo;
- Engenheiro Agrônomo.

Língua Portuguesa
Conhecimentos
Específicos

Nú m er o
de
questões

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

10
10

10
10

1,0
3,00

10,00
30,00

20

20

40,00

Total Geral

NÍVEL MÉDIO E TECNICO
Cargos

- Monitor de Alunos Especiais;
-Office Boy;
- Técnico em Segurança do Trabalho;
- Agente Administrativo;
- Fiscal de Tributos Municipais;
- Fiscal de Postura;
- Técnico de Elaboração de Projetos
Rurais;
- Agente do Combate a Endemias - ACE;
- Técnico em enfermagem;
- Auxiliar Bucal.

Disciplina

Nú m e r o
de
questões

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

Língua Portuguesa

10

10

1,00

10,00

Conhecimentos
Específicos

10

10

3,00

30,00

Total Geral

20

20

40,00

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargos

Disciplina

Língua Portuguesa
- Auxiliar de Serviços Gerais

Nú m er o
de
questões

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

10

10

1,00

10,00

10

10

20

20

Matemática

Total Geral

1,00

10,00
20,00
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO– MOTORISTA E OPERADORES DE MÁQUINA
Cargos

- Motorista Transporte Escolar CNH D;
- Operador de Moto niveladora CNH C;
- Operador de Pá Carregadeira CNH C;
- Motorista de Ambulância CNH D;
- Motorista de Veículos Leve CNH D.

Disciplina

Língua Portuguesa

Nú m er o
de
questões

Total
de
questões

Valor de
cada
questão

Pontuação
máxima

10

10

1,00

10,00

Conhecimentos
específicos
10
10
3,00
30
Legislação de
Trânsito
Total Geral
20
10
40
4.2.3. Todas as provas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos contidos no Anexo II deste
edital.
4.3. Da realização da prova
4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova com antecedência de, no mínimo, 60
(sessenta) minutos do horário especificado, trazendo caneta esferográfica de material transparente, de tinta
azul ou preta, documento de identificação com foto original.
4.3.2. Não será permitido ao candidato entrar no local da prova com outros objetos além daqueles exigidos no
item anterior.
4.3.2.1. O fiscal de sala e a coordenação do processo seletivo não se responsabilizarão por danos ou
desaparecimento de objetos, bolsas, celulares e outros objetos que forem deixados na sala pelos candidatos.
4.3.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade
original ou outro documento original, com foto, de igual valor legal, ou seja: carteira expedida por Órgão ou
Conselho de Classe que tenha força de documento de identificação; Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado de Reservista ou Carteira de Motorista vigente nos moldes atuais.
4.3.3.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do
candidato, sendo expressamente proibida a identificação de candidatos com documentos em fotocópia ou
equivalentes.
4.3.3.2. Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título de
eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 4.3.3.
4.3.4. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas de candidatos que comparecerem sem
documentos citados no item 4.3.3, mesmo que tenham solicitado a alguém que traga a documentação até o
local de prova. Vencido o horário permitido, o candidato deverá retirar-se do espaço físico do local de
aplicação de prova (escolas ou entidades estabelecidas).
4.3.5. Será sumariamente eliminado do processo seletivo o candidato que utilizar meios ilícitos para a
execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da
sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante
as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de
calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, bonés e outros tipos de chapelaria, óculos
escuros, impressos ou anotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das
mesmas, constatado por meio de perícia.
4.3.6. Não serão considerados aptos a fazerem as provas aqueles candidatos que estejam impossibilitados de
comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas.
4.3.7. Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas de candidatos que se apresentarem
após a hora determinada para o início das provas.
4.3.8. Na prova objetiva só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes do Cartão
de Resposta preenchido com caneta esferográfica confeccionada em material transparente, de tinta preta ou
azul, não porosa.
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4.3.9. No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo correspondente à alternativa
correta seja totalmente pintado, sob pena de anulação da questão não preenchida corretamente.
4.3.10. As questões respondidas incorretamente não anularão as questões respondidas corretamente.
4.3.11. As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que legíveis,
serão consideradas nulas.
4.3.12. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da elaboração,
serão atribuídos a todos os candidatos que prestarem a prova para aquele cargo.
4.3.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, eliminando-se o candidato faltoso.
4.3.14. O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal o seu caderno de provas e o seu Cartão de
Resposta.
4.3.15. O candidato que permanecer na sala pelo tempo mínimo de 02 (duas) horas poderá levar consigo o
caderno de provas.
4.3.16. O candidato que sair antes do horário acima mencionado terá oportunidade de retirar o caderno de
provas no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova na sede da Prefeitura
Municipal de Canabrava do Norte-MT, no horário de expediente; após esse prazo os cadernos que não forem
retirados serão incinerados.
4.3.17. O candidato deverá permanecer no mínimo por uma hora em sala após o início das provas, sob pena
de eliminação, podendo sair apenas para ir ao banheiro, tomar água ou outros casos, devidamente
acompanhado do fiscal.
4.3.18. Os 03 (três) últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados somente
quando todos tiverem concluído a prova, assinando ao sair o relatório dos fiscais de sala.
4.3.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em
local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários.
4.3.20. Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação.
A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.
4.4. Do conteúdo programático da prova objetiva
4.4.1. Os programas da prova objetiva, nos quais constam as matérias a serem exigidas, fazem parte do Anexo
III deste edital.
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Dos critérios de classificação
5.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela nota obtida, divulgando-se o seu resultado final em
ordem decrescente.
5.1.1.1. No caso de haver prova prática à classificação se dará pela somatória desta prova com a nota da prova
teórica e nota de titulação.
5.2. Do excedente de classificação:
5.2.1. O candidato classificado, excedente à vaga atualmente existente, será mantido em cadastro reserva
durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado. E poderá ser convocado em função da
disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento da convocação em
Imprensa Oficial Jornal Oficial dos Municípios www.diariomunicipal.com.br, no mural da Prefeitura Municipal
de Canabrava do Norte ocorrido durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.
5.3. Da desclassificação
5.3.1. Será considerado desclassificado do processo seletivo simplificado o candidato que:
a) Ausentar-se da prova e ou não realizar as provas prática;
b) Descumprir as normas constantes deste Edital ou as exigências impostas pela Equipe de Coordenação do
Processo Seletivo Simplificado;
c) Utilizar-se de meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de documentos;
d) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
e) Não apresentar a documentação exigida no ato da admissão, no prazo determinado no ato convocatório;
f) Não comparecer nos locais, prazos, horários e condições especificados nos editais ou nos atos de
convocação.

5

5.4. Da Prova de Títulos
5.4.1. Os cargos para os quais se admitirá prova de títulos para os cargos de Nível Superior, se dará da
seguinte forma:
ORDEM

TÍTULO

CONDIÇÃO

PONTO

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
1
Especialização Pós‐graduação em nível de Especialização com carga horária
5,00
igual ou superior a 360 horas/aulas.
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
2
Mestrado
10,00
Pós‐graduação em nível de Mestrado.
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
3
Doutorado
20,00
Pós‐graduação em nível de Doutorado.
5.4.2. Na análise da Titulação Acadêmica, se for apresentado mais de um título em nível igual ou diferente
será computado apenas o título de maior pontuação;
5.4.3. Somente será considerado o título obtido na área de atuação correspondente ao cargo pretendido;
5.4.4. Não será aceito atestado de conclusão de pós graduação que não estiver acompanhado do histórico
escolar;
5.4.5. A Titulação Acadêmica será comprovada mediante a apresentação do respectivo comprovante,
devidamente reconhecida pelo MEC em fotocópia legível e autenticada em cartório.
5.4.6. Os pontos obtidos na prova de títulos serão somados à nota da prova objetiva para efeito de
classificação final.
5.4.7. Será aceito diploma, certificado de especialização, mestrado ou doutorado devidamente registrado, nos
termos da legislação vigente.
5.4.8. Para a entrega dos diplomas/certificados previsto no item 5.4.7 deverá utilizar, para tanto, o espaço
para Apresentação de Títulos constante no Sistema Eletrônico, no site assepublica.listaeditais.com.br e
seguir as instruções ali contidas.
5.4.8.1. Os títulos deverão ser protocolados em formulário próprio no endereço eletrônico previsto no item
5.4.8 no período das 08hs00min de 20/03/2017 até às 18hs00min de 31/03/2017, devidamente autenticado
em cartório. Não será aceito título via fax, correio eletrônico ou fora do prazo preestabelecido.
5.5. Dos critérios de desempate na classificação
5.5.1. Havendo empate na contagem de pontos obtidos, serão obedecidos os critérios de desempate, para
todos os cargos, pela ordem a seguir:
a) Candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos
termos da Lei n° 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao candidato de
idade mais elevada;
b) Que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos para todos os cargos;
c) Que obtiver maior número de acertos na prova prática;
d) Que tiver maior idade.
6. DO RESULTADO FINAL
6.1. O resultado final do presente processo seletivo será homologado pelo Prefeito Municipal de Canabrava
do Norte - MT, por meio de decreto, observado o prazo legal, e será publicado no jornal de circulação regular
no Município, no Diário Oficial da AMM e no site da Prefeitura.
6.1.1. As publicações relativas à convocação dos aprovados e classificados serão tornadas públicas por meio da
Imprensa Oficial conforme o item 6.1, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Canabrava do
Norte a publicação e do candidato o acompanhamento de tais publicações.
7. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
7.1. Os candidatos classificados para cadastro de reserva serão mantidos em cadastro durante o prazo de
validade do processo seletivo simplificado e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas
futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das convocações na Imprensa Oficial do
Município, ocorrida durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado.
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7.2. Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado na Imprensa Oficial dos Municípios
www.amm.org.br e, facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local préestabelecido para a contratação e receberem a designação do respectivo local de trabalho.
7.3. Para a contratação o candidato deverá apresentar documentação original e fotocópia autenticada em
cartório ou por servidor publico , que comprove o que segue abaixo:
7.3.1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
7.3.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I, da CF/88);
7.3.3. Certidão de Casamento ou Nascimento;
7.3.4. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); e CPF
7.3.5. Carteira de Vacinação completa e atualizada do candidato e dos filhos menores de 05 anos (se for o
caso);
7.3.6. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
7.3.7. Cartão do PIS/PASEP;
7.3.8. Título de Eleitor;
7.3.9. Certidão de quitação eleitoral (Cartório Eleitoral) e/ou pela internet;
7.3.10. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco
anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado);
7.3.11. Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional);
7.3.13. 01 (uma) fotos 3x4, coloridas e recentes;
7.3.14. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindose comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;
7.3.15. Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
7.3.16. Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao
qual concorre, devidamente registrado pelo MEC;
7.3.17. Comprovante de endereço residencial;
7.3.18. Declaração negativa de acúmulo de cargo público;
7.3.19. Declaração de Bens;
7.3.20. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua
função.
7.4.1. Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica atendendo legislação em
vigor, observando o que segue.
7.4.2. A inspeção médica terá carater eliminatório.
7.4.3. CPF dos dependentes maiores de 14 anos;
7.4.4. CPF do Pai e da Mãe;
7.4.5. Conta Corrente no Banco do Bradesco S/A
7.4.6. Carteira de Trabalho CTPS
8. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO
8.1. A contratação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no Regime Jurídico Contratual
Administrativo, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, observando o disposto no estatuto
dos servidores municipais.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O presente processo seletivo simplificado terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
9.2. A inscrição neste processo seletivo, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento e a
aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes deste edital.
9.3. Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a contratação, a Prefeitura
Municipal de Canabrava do Norte-MT, promoverá tantas convocações e contratações quantas julgar
necessárias durante o período de validade do processo seletivo, dentre os candidatos classificados,
observando sempre o número de vagas existentes, ou que venham a ser criadas por lei complementar
específica.
9.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer
nas datas estabelecidas pela Prefeitura para contratação, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
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9.5. O candidato que, à época da contratação não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis para
o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado, será considerado eliminado sumariamente, não podendo
ser aproveitado para outro cargo.
9.6. A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, poderá convocar, para o preenchimento de vagas
surgidas no decorrer do prazo de validade deste processo seletivo, os candidatos classificados, observando-se
o cargo e a ordem de classificação, rigorosamente.
9.7. A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, fará divulgar sempre que necessário, as normas
complementares ao presente edital e avisos oficiais.
9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento que lhe
diz respeito.
9.9. Todas as publicações pertinentes a este processo seletivo, enquanto em andamento e até a divulgação do
resultado,
serão
feitas
no
endereço
eletrônico
da
assepublica.listaeditais.com.br
e
diariomunicipal.org/mt/amm/ , no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte.
9.10.1. As publicações relativas à homologação do processo seletivo e à convocação dos aprovados serão
tornadas públicas por meio da Imprensa Oficial, bem como no endereço eletrônico www.amm.org.br, no
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, sendo de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Canabrava do Norte a publicação e do candidato o acompanhamento de tais publicações.
9.10.2. Para a finalidade específica do subitem acima, considera-se órgão de Imprensa Oficial.
9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, em conjunto com a
Comissão Organizadora do Processo seletivo simplificado nº 001/2017 e a E V SOARES ASSESSORIA E
INFORMATICA ME.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Do Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017
DATAS PREVISTAS
15/03/2017

EVENTOS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

16/03/2017 E 20/03/2017

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

20/03/2017 A 31/03/2017

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E PROTOCOLIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

03/04/2017
03/04/2017 a 06/04/2017

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
RECURSOS REFERENTE A HOMOLGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

07/04/2017

HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES

10/04/2017

DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVAS OBETIVA

16/04/2017

PROVA OBJETIVA

16/04/2017

PROVA PRATICA

16/04/2017

DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

17/04/2017 A 18/04/2017

RECURSOS CONTRA AO GABARITO PRELIMINAR

19/04/2017

 DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA
 DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL

19/04/2017

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL

19/04/2017 A 22/04/2017

RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL

24/04/2017

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

25/04/2017

HOMOLOGAÇÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017
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10.2. Dos Recursos
10.2.1. Dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, caberá recurso na forma da lei,
interposto perante a Empresa E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA ME desde que apresentado nos
prazos constantes no cronograma acima.
10.2.2. Admitir-se-á um único recurso por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado. Não serão aceitos/analisados recursos sem
argumentação plausível.
10.2.3. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, o ponto a ela correspondente será
atribuído a todos os candidatos, independentemente da formulação ou não de recurso.
10.2.4. Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes
dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso da
modificação decorrente das impugnações.
10.2.5. Para recorrer contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra a classificação geral, o candidato
deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico
assepublica.listaeditais.com.br e seguir as instruções ali contidas.
10.2.6. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, fora do prazo.
10.2.7. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que será
divulgado no site já epigrafado.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA ME, juntamente com a
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
Canabrava do Norte – MT, 14 de Março de 2017.
Idevaldo de Paula Faria
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017
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ANEXO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
ENSINO SUPERIOR
Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de Prova

Remuner
Carga Horária
ação
Semanal
Inicial R$

VAGAS
NORMAL

01

PROF LIC PL EM PEDAGOGIA

02

PROF LIC PL EM LIGUAGEM

Prova Objetiva e prova de titulo

1.601,73

30

06

Prova Objetiva e prova de titulo

1.067,82

20

1.067,82

PNE
02

TOTAL
08

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

01

01

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

20

01

01

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

1.067,82

20

01

01

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

05

NUTRICIONISTA

LICENCIATURA PLENA EM
HISTÓRIA E GEOGRAFIA
LICENCIATURA PLENA EM
MATEMÁTICA
SUPERIOR EM NUTRIÇÃO

06

NUTRICIONISTA

SUPERIOR EM NUTRIÇÃO

Prova Objetiva e prova de titulo

2.282,04

30

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO E NASF

EMFERMEIRO

SUPERIOR EM ENFERMAGEM

Prova Objetiva e prova de titulo

3.472,22

30

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO E NASF

ENFERMEIRO

SUPERIOR EM ENFERMAGEM

Prova Objetiva e prova de titulo

4.629,62

40

01

01

DISTRITO PRIMAVERA DO FONTOURA

FISIOTERAPEUTA

SUPERIOR EM FISIOTERAPIA

Prova Objetiva e prova de titulo

3.472,21

30

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO E NASF

ODONTOLOGO

SUPERIOR EM ODONTOLOGIA

Prova Objetiva e prova de titulo

3.043,20

30

01

01

SEDE DO MUNICIPIO E PSF RURAL

11

PSICOLOGO

SUPERIOR EM PSICOLOGISA

Prova Objetiva e prova de titulo

2.282,04

20

01

01

SEDE DOMUNICÍPIO

12

ENGENHEIRO AGRONOMO

SUPERIOR EM AGRONOMIA

Prova Objetiva e prova de titulo

3.137,53

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

03
04

07
08
09
10

PROF LIC PL EM CIENCIAS HUMANS E
SOCIAIS
PROF LIC PL EM CIENCIAS NATURAIS
E MATEMÁTICA

LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS

Local de Trabalho

Prova Objetiva e prova de titulo

Prova Objetiva e prova de titulo

2.282,04

30

01

01

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

Prova Objetiva e prova de titulo

ENSINO MÉDIO
Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de Prova

Remuneração Carga Horária
Inicial R$
Semanal

VAGAS
NORMAL

1

MONITOR DE ALUNOS ESPECIAIS

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

937,99

20

03

998,26

40

1.500,00

PNE
01

Local de Trabalho
TOTAL
04

ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ

01

01

SEDE DO MUNICIPIO

20

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

2

OFFICE BOY

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

3

TECNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

ENSINO MEDIO E CURSO
TÉCNICO

PROVA OBJETIVA

4

AGENTE ADMINISTRATIVO

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

1.043,00

40

02

02

SEDE DO MUNICÍPIO

1.043,00

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

937,00

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

5

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

6

FISCAL DE OBRAS E POSTURA

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

10

TECNICO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS RURAIS

ENSINO MEDIO/CURSO
TECNICO AGRICOLA OU
AGROPECUÁRIO

PROVA OBJETIVA

7
8

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

ENSINO MEDIO

PROVA OBJETIVA

9

TECNICO DA SAUDE/ENFERMAGEM

ENSINO MEDIO/CURSO
TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVA OBJETIVA

10

AUXILIAR BUCAL

ENSINO MEDIO
ENSINO MEDIO

11

AUXILIAR BUCAL

2.500,00

30

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

998,26

40

02

02

SEDE DO MUNICÍPIO

1.200,79

40

04

05

SEDE DO MUNICÍPIO

PROVA OBJETIVA

937,00

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO E PSF URBANO

PROVA OBJETIVA

937,00

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO E PSF RURAL

01

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de Prova

Remuneração Carga Horária
Inicial R$
Semanal

VAGAS
NORMAL

1
2
3
4
5
6
6

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
CHN D
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
CHN D
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
CNH C
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
CNH C
MOTORISTA DE AMBULANCIA CNH
D
MOTORISTA DE AMBULANCIA CNH
D
MOTOTISTA DE VEICULOS LEVE
CNH D

ENSINO FUNDAMENTAL
IINCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

PROVA OBJETIVA E
PRATICA
PROVA OBJETIVA E
PRATICA
PROVA OBJETIVA E
PRATICA
PROVA OBJETIVA E
PRATICA
PROVA OBJETIVA E
PRATICA
PROVA OBJETIVA E
OBJETIVA
PROVA OBJETIVA E
PRATICA

PNE

Local de Trabalho
TOTAL

1.174,50

30

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

1.174,50

30

04

04

PRIMAVERA DO FONTOURA

1.593,76

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

1.593,76

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

1.174,50

40

1

01

SEDE DO MUNICÍPIO

1.174,50

40

02

02

PRIMAVERA DO FONTOURA

1.165,95

40

01

01

SEDE DO MUNICÍPIO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Nº

CARGOS

Requisitos

Tipo de Prova

Remuneração Carga Horária
Inicial R$
Semanal

VAGAS
NORMAL

1

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

PROVA OBJETIVA

937,00

40

04

Local de Trabalho

PNE

TOTAL

01

05

SEDE DO MUNICÍPIO SECRETARIA DE OBRAS
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo programático das provas do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura Municipal
de Canabrava do Norte-MT, está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as
disposições deste anexo.

CARGOS NÍVEL SUPERIOR
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR;
Texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais;
Intertextualidade e polifonia; norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão:
ortografia, acentuação e pontuação; denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia,
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; estrutura e processos de formação de palavras; classes de
palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e
preposições; Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência
nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Vícios de linguagem.

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS
Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. A criança e a educação infantil: história, concepções.
Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil:
o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o
conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O professor de educação infantil. Projeto
Político Pedagógico: princípios e finalidades. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes
Curriculares e de qualidade para Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões relativas às atividades inerentes a função. Processo
de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância,
Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita.
Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos
específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do
Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Lei nº 9.394/96.

PROFESSOR DE LINGUAGENS
A linguagem e a comunicação humana: as concepções de linguagem: linguagem como expressão do
pensamento; linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como interação; as funções da
linguagem; língua, fala e discurso; dialeto padrão e variedades linguísticas; níveis de linguagem; língua oral e
língua escrita; história externa da língua portuguesa: origem e evolução; constituição do léxico português;
características do português no brasil; componentes da língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e
pragmático; processo de formação de palavras em português; estrutura das palavras; processos sintáticos:
regência, concordância e colocação pronominal; aspectos estilístico-semânticos da linguagem. leitura e
produção textual: leitura parafrástica e leitura polissêmica. os textos: descritivo, narrativo e dissertativo.
textualidade: coesão e coerência a coordenação e subordinação. intertextualidade, hipertextualidade e
apropriações discursivas/textuais. recursos argumentativos. linguagem e literatura: conceito de literatura. os
níveis de significação da palavra: denotação e conotação. os gêneros literários. as linguagens da literatura:
poema, texto narrativo e teatro. a literatura portuguesa e brasileira: contexto sóciohistórico e análises de
textos nos diversos estilos literários. trovadorismo. humanismo. classicismo. quinhentismo. barroco.
arcadismo. romantismo. realismo (naturalismo/parnasianismo). simbolismo. pré-modernismo. modernismo
(fases). literatura contemporânea.
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PROFESSOR CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
Organização e representação do espaço geográfico: espaço, paisagem, lugar, região e território; o espaço
geográfico e a materialização dos tempos históricos; noções de astronomia; localização e orientação;
projeções cartográficas; linguagem cartográfica; o espaço e suas representações; cartografia temática;
cartografia e a evolução tecnológica; regionalização do espaço geográfico. ambiente natural e seu reflexo na
ocupação do espaço geográfico: o sistema terra e as inter-relações entre seus subsistemas – litosfera,
hidrosfera, atmosfera e biosfera; tectônica das placas; a morfogênese do relevo terrestre e sua ocupação
pelo homem; as condições naturais do planeta e suas interações ambientais e sociais; meio ambiente e
sociedade; domínios morfoclimáticos e biomas: características, importância, aproveitamento e condições
ambientais. a relações socioespaciaise a (re)estruturação do espaço geográfico: povoamento e expansão
territorial brasileira; a questão agrária e a organização do espaço no brasil; o urbano e o rural: relações de
interdependência; dinâmica populacional e a (re)estruturação sócio espacial; desigualdades sócio espaciais;
urbanização e a estruturação do espaço geográfico; industrialização e seu reflexo no espaço geográfico;
setores produtivos e a organização da sociedade; matriz energética as questões ambientais; comunicação e
transportes no mundo globalizado. o impacto da evolução tecnologica sobre o (re)ordenamento geopolítico e
econômico do espaço geográfico: ordenamento geopolítico mundial; globalização; comércio internacional;
mercados regionais; os atuais fluxos de informação ;as redes sociais e sua influencia nas relações
econômicas, sociais e culturais atuais; a questão ambiental: conferências, debate, acordos, protocolos e a
política ambiental brasileira. espaço geográfico brasileiro e matogrossense: localização e situação. o
ambiente natural: composição estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo, solos,
clima, vegetação e hidrografia. domínios morfoclimáticos. o ambiente humanizado: composição, estrutura e
dinâmica da população. produção, circulação e consumo de bens e mercadoria. a urbanização, a
regionalização e as relações internacionais brasileiros e matogrossenses. produção e gestão do espaço
geográfico: o espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e
aproveitamento, evolução e modernização. relações campo-cidade e cidade-campo. atividades produtivas:
agropecuária, agroindústria, localização industrial, relações de trabalho no campo e na cidade.
Conceito e Fontes Históricas. Civilizações da Antiguidade: Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. A formação
dos Reinos Bárbaros. A Expansão do Cristianismo e o papel da Igreja. Feudalismo: Formação, estrutura,
relações e crise. A Expansão Comercial e o movimento das Cruzadas. A Formação das Monarquias
Nacionais. Europa no início Idade Moderna: Renascimento Reforma e Contrarreforma. Os Estados Nacionais
e o Absolutismo Monárquico. O Mercantilismo e a Expansionismo Ibérico. O Antigo Sistema Colonial. O
Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. A Revolução Industrial. A Revolução Francesa e o Império
Napoleônico. O Imperialismo Europeu e o Neoliberalismo. Conflitos entre os países imperialistas e a I Guerra
Mundial. A Revolução Russa. A Crise de 1929. O Nazi-Fascismo. A II Grande Guerra. A Guerra Fria e o
Mundo Polarizado. A Descolonização da Ásia e da África. Fim da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. O
Neoliberalismo. A América no século XIX: A Formação dos Estados Nacionais e Liberais na América Latina.
A Crise do Modelo Oligárquico na América Latina. O Populismo na América. A Revolução Cubana. A
América na Nova Ordem Mundial. A Redemocratização da América Latina. Brasil Pré-colonial: os primeiros
habitantes. As primeiras expedições e o sentido da colonização. Organização administrativa da colônia
(Capitanias Hereditárias e Governo Geral); Economia e Sociedade colonial. As Invasões estrangeiras. Os
Movimentos Nativistas (Emboabas, Mascates e Beckman). Os Movimentos Emancipacionistas e a
Independência do Brasil. O Primeiro Reinado. O Período Regencial. O segundo Reinado. A Política Externa
Brasileira. A Crise do Império e a Proclamação da República. A República das Espadas e a República
Oligárquica. A Crise da República Oligárquica. As Revoltas tenentistas. A Revolução de 30 e o período
Vargas. O Movimento Operário. A Crise do Populismo. O Governo Juscelino Kubitschek. O Golpe Civil Militar
de 1964 e a Ditadura Militar no Brasil. Resistência e Redemocratização no Brasil. A Reorganização dos
Movimentos Sociais. A Nova República Brasileira. Os Impérios de Gana e do Mali. Heranças étnico-culturais
dos africanos no Brasil. Crise permanente no Oriente Médio. Grupos extremistas e terrorismo no mundo
atual. Brasil: Desafios para crescimento com equidade social. Estudos Africanos e Afro-Brasileiros.

PROFESSOR CIÊNCIAS DA NATUREZA OU MATEMÁTICA
Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. Rochas, minerais e o meio ambiente. O solo e
o meio-ambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres
vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza.
Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos. Como a vida
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é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo humano na relação
com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria.
Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos
químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da
espécie. O perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a
relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a
relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a
relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz:
fenômenos mais comuns – reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada
e astigmatismo.
Conjuntos numéricos: Representação, relações, operações com conjuntos numéricos. Análise combinatória:
Fatorial, princípio da contagem, arranjo simples, combinação simples e permutação simples sem e com
repetição. tópicos de álgebra: Fatoração; Operações entre polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º
grau; Sistema do 2º grau. Sequências: Conceito de sequência; Lei de formação de uma sequência;
Progressão aritmética e progressão geométrica. funções do 1º e 2º graus: Função afim; gráfico de uma
função afim; variação de sinal da função afim; função quadrática; gráfico da função quadrática; máximo e
mínimo da função quadrática; variação de sinal da função quadrática. Teoremas: Pitágoras e Talles.
Geometria: Quadriláteros, Polígonos Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e circunscritos.
Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. relações: Definição, produto cartesiano e
gráfico. função: Definição, domínio e contradomínio, imagem, gráfico. Funções trigonométricas: Relações no
triângulo retângulo, arcos e ângulos, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, relações e
identidades, transformações, equações, inequações. Sistemas lineares: Definição, classificação, resolução e
discussão. Polinômio: Operações, raízes, teorema do resto e teorema fundamental da álgebra. Números
complexos: Origem, operações, modula e representação gráfica. função exponencial e logarítmica:
Potenciação e radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo:
função logarítmica e inequações logarítmicas. grandezas e medidas: Grandezas diretamente proporcionais,
propriedades da proporção, regra de três simples e composta. Estatística: Noções de probabilidade; Tabelas
e gráficos; Matemática comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros simples e composto;
Equivalência de capitais.

NUTRICIONSITA
Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana.
Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção:
administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos
do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar.
Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições.
Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos
críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial.
Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino
e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia
na obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção
nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes.
Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarreicas; orientação
nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional
na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do
metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde
no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque
estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.
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ENFERMEIRO
Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre assistência a pacientes; curativos; vacinação e injeções;
administração de medicamentos; esterilização de material de enfermagem; socorros de urgência;
higienização de pacientes; elaboração de relatórios; legislação e regulamento da profissão. Sistema de
informação da atenção básica. Processo Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: PNI;
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré‐natal. Atenção à Saúde da Mulher.
Atenção à Saúde da Criança e do RN (pré‐termo, termo e pós‐termo). Atenção à Saúde do Adolescente,
Adulto e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento de feridas no domicílio. Atenção da
equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária. Administração das assistências de
enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças
endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no domicílio. Intervenções de enfermagem na
internação domiciliar e assistência de enfermagem em domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de
supervisão e instrução dos Auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho em equipe
multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Assistência de enfermagem aos pacientes em situações
clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, grastro‐intestinal, respiratório, renal,
músculo‐esquelético, neurológico e endócrino.

FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – fototerapia
hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. Fisioterapia em
traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e Obstetrícia.
Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular; Amputação; Prótese e
Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar –
gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório; Avaliação
Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de
Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho.
Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação
profissional.

ODONTOLOGO
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público
e de servidores públicos municipais. Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal, e
na Lei Orgânica Municipal. SUS – Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). Cariologia.
Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e
parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e
tumores de origem odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e
micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações
bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia
local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço.
Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia.
Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com
resinas compostas. Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões nãocariosas.
Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo
Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. Restaurações em
dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de
moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos. Cerâmicas
odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica
odontológica infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia
endodôntica em dentes decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em
dentes anteriores. Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na
Odontologia. Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a
prática odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social.
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde. Planejamento, programação e Gestão em
saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Humanização. Programa Brasil
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Sorridente e suas respectivas portarias. Promoção de Saúde. Sistema de referência e contra referência.
Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em saúde. Plano de
Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos.

PSICOLOGO
Política de saúde no Brasil. A saúde mental no contexto da Saúde Pública: níveis de assistência e sua
integração. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e
reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. Concepções sobre grupos e
instituições.
Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre
desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo as principais teorias. Métodos e técnicas de
Avaliação Psicológicas; Psicopatologias. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental.
Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica
da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. Conceitos e procedimentos
básicos de Psicoterapia. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico:
atuação multidisciplinar. Álcool, tabagismo e outras drogas. Leis, regulamentações, estatutos e demais
resoluções do trabalho profissional do Psicólogo. Ética profissional. Psicologia Social. Cultura juvenil.
Terapia Breve. Trabalho em Rede. Orientação Familiar. Princípios da intersetorialidade. Mediação de
Conflitos. Trabalho Multidisciplinar. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. Estudo de caso.
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente;
Lei 10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia Escolar:
Teorias da aprendizagem. Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e
teoria comportamental. Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os fundamentos da psicoterapia.

AGRÔNOMO
Agricultura: fatores edafoclimáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar,
luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas
(elementos essenciais
e
sua
disponibilidade,
adubação
e
fertilizantes,
correção
do
solo e corretivos). Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras de importância
econômica). Calendário agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e
da
colheita
das
principais
culturas
nas
diversas
regiões
do
Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e
métodos
de
controle. Pecuária:
bovinocultura
(de
corte
e
leiteira),
suinocultura
e
avicultura: manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e
prevenção das principais doenças e parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo
reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade,
desfrute). Economia Agrícola: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores
remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos;
características
físicas,
químicas
e
mineralógicas
dos solos; principais atributos do solo para fins de classificação. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos;
aplicações dos estudos/ levantamentos de solos.
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CARGOS NÍVEL MÉDIO
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros recursos
coesivos; recursos de argumentação. Fonética. Ortografia. Acentuação gráfica, acento gráfico e acento
tônico; regras de acentuação; Classes de palavras, substantivos, artigo; adjetivo, numeral, pronome, verbos.
Estrutura e formação de palavras. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do
verbo. Termos da oração. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e
dos pronomes relativos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase.
Pontuação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem, tópicos da Linguagem. Novo acordo ortográfico.

MONITOR DE ALUNOS ESPECIAIS
Primeiros socorros aos alunos; Estatuto da Criança e do Adolescente. Política Nacional de Educação
Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. Sala de recursos multifuncionais. Deficiência Física.
Deficiência Intelectual. Deficiência Visual. Pessoas com Surdez. Transtornos globais do Desenvolvimento.
Decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008. Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009. Atualidades
Profissionais.

OFFICE BOY
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos
associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores,
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de
dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de
textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Segurança do trabalho. Legislação e normatização. Acidentes de trabalho. Conceitos técnicos e legais.
Causas dos acidentes do trabalho. Análises de acidentes. Custos dos acidentes. Cadastros de acidentes.
Comunicação e registro de acidentes. Definições de atos e condições ambientes de insegurança.
Investigações das causas dos acidentes. Estatísticas de acidentes. Equipamentos de Proteção Individual
(EPI). Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Inspeções de segurança. NR - 5. NR - 4. Medicina do
trabalho. Toxicologia. Doenças profissionais. Agentes causadores de doenças: Físicos - Biológicos Químicos. Primeiros Socorros. PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - NR7.
Ergonomia. Princípios da ergonomia. A aplicabilidade da ergonomia. Influências na ergonomia da iluminação,
cores, clima etc. Espaços de trabalho. Sistemas de controle. Atividades musculares. Ergonomia e
prevenção de acidentes.
Seguranças em processamento de dados. Transportes, armazenamento,
movimentação e manuseio de materiais. Administração e legislação aplicada. Estudos das Normas
Regulamentadoras (NR). Projetos de instalação de segurança. Gestões de segurança e saúde do trabalho na
Empresa. BS - 8800 (Norma inglesa de gerenciamento de segurança ocupacional). Comissão interna de
prevenção de acidentes - "CIPAS". Desenvolvimentos das CIPA. Estrutura. Funcionamento. Resultados.
Éticas profissionais.

AGENTE ADMINISTRATIVO
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos
associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores,
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de

17

dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de
textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10.

FISCAL DE TRIBUTOS
O tributo: conceito, características, natureza jurídica, classificação dos tributos; Espécies de tributos:
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais; Sistema
tributário nacional: Competência tributária, limitações constitucionais do poder de tributar, repartição da
receita tributária; Legislação tributária: Vigência, Integração, Interpretação e aplicação; Obrigação tributária:
conceito, elementos, capacidade tributária, Domicílio, a solidariedade tributária, Fato gerador, a obrigação
tributária principal e a obrigação tributária acessória; Responsabilidade tributária: Conceito, Responsabilidade
por substituição, Responsabilidade por transferência, as diversas modalidades de responsabilidade por
transferência, responsabilidade por infrações; Crédito Tributário: Constituição, lançamento tributário,
exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, garantias e privilégios do crédito tributário;
Administração tributária: Fiscalização, Dívida ativa e Certidões negativas; Impostos federais, estaduais e
Municipais (Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis); o
Simples Nacional ( Lei complementar nº 123/2006); Direito Tributário: conceito, autonomia, natureza, objeto
de estudo; Os recursos públicos: A Receita Pública originária e receita pública derivada, tarifas (preços
públicos);

FISCAL DE OBRAS E POSTURA
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências,
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Conhecimentos
básicos sobre a legislação municipal e federal relativa ao cargo. Posturas públicas do Município
quanto à segurança nas vias públicas, poluição sonora, poluição visual e conveniências em relação às
atividades comerciais e industriais. Instalação de canteiros de obras. Obras de terra: escavações,
escoramentos de valas, aterros, compactações de terrenos e de valas, cortinas de contenção e muros
de arrimo. Tipos de fundações para edificações. Execução de cimbramentos para obras de concreto
armado e execução de alvenarias de blocos e de tijolos. Noções de urbanismo; conceito de
logradouro público; alinhamento e cotas; parqueamento e estacionamento; noções sobre aferição de
pesos e medidas, comércio ambulante, cortes de árvores, queimadas. Bens Públicos. Desapropriação.
Agentes Públicos. Responsabilidade dos Agentes Públicos. Crimes contra a administração pública.
TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS
Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação, adubação com matéria
orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas. Noções de classificação,
armazenagem e conservação dos grãos. Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensores agrícolas.
Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio e colheita, funções gerais;
técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. Agricultura Sustentável. Boas Práticas
Agrícolas. Defesa e Sanidade Vegetal. Fisiologia Vegetal. Flores e Plantas Ornamentais. Fruticultura.
Genética e Melhoramento Vegetal. Grãos, Fibras, Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo Agrícola.
Irrigação e Drenagem. Pós colheita. Reprodução Vegetal. Semente. Sistemas de Produção Vegetal. Trato
Cultural. Agricultura de Precisão. Armazenamento e Transporte. Formação de pastagens. Noções de
aproveitamento da água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções elementares de Biologia:
botânica, nutrição, elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos vegetais; classificação das
forrageiras; Criação de Bovinos; Seleção e Reprodução Animal; Bovinocultura; Equinocultura; Medidas
Rurais. Administração de agronegócio; organização e gerenciamento rural.
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AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Política Nacional de Imunizações. Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Política para atenção integral
para usuários de álcool e outras drogas. Atenção à população em situação de rua. Tuberculose. Saúde
Mental. Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Estratégias e ações de educação e
promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e
programas de saúde, em especial o Programa de Saúde da Família; Atenção primária à saúde. Conceitos de
territorialização, microárea e área de abrangência; cadastramento familiar e territorial. Conceitos de eficácia,
eficiência e efetividade em saúde. Conhecimentos básicos sobre doenças. O trabalho do Agente Comunitário
de Saúde. Promoção, prevenção e monitoramento das situações de risco ambiental e sanitário. Processo
saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. Ética no trabalho em saúde. Sistema Municipal de
Saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Estratégia de saúde da família na Atenção Básica à
saúde. Estratégias de abordagem a grupos sociais e famílias. Direitos humanos. Técnicas de levantamento
das condições de vida e de saúde/doença da população. Indicadores socioeconômicos, culturais e
epidemiológicos: conceitos, aplicação. Imunologia e Calendários de Vacinação. Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso. Sistema de informação em saúde: introdução ao SIAB.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos. Necessidades básicas do ser humano.
Interação do homem com o meio ambiente. Agentes patogênicos. Medidas preventivas contra infecção:
assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. A função do Auxiliar de Enfermagem na
recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo,
cateterismo, administração de medicamentos. Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e
soros utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração, efeitos
colaterais); Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). Assistência ao paciente sob os aspectos
preventivo, curativo e de reabilitação. Unidade de enfermagem. Central de material. Assistência de
enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica.
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS
de 2002; Programa de Controle de Infecção Hospitalar.

AUXILIAR BUCAL
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de saúde bucal
em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em saúde bucal coletiva;
recursos humanos em saúde coletiva; legislação e atribuições do THD; modelo de atenção em saúde bucal;
epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; anatomia dental e funcionamento do corpo
humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; principais
afecções da cavidade bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do
THD na periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no
atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção individual,
processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, esterilização e manutenção de cadeia
asséptica.

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Interpretação de texto; Sinônimo e antônimo; Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica;
Pontuação; fonética: letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro
consonantal, dígrafo; Classe de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo,
preposição, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção e interjeição; Nova Ortografia:
Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso do Hífen.
19

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA COM MOTORISTA DE
TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA D
Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de
circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar,
classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras
fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o
trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de
habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais.
Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: conceito. Acidente
evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, Causas de acidentes:
imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação
condutor veículo. Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo.
Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento.
Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel).
Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de
distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos:
sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios.
Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios.

OPERADOR DE MOTONIVELADORA E OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
CATEGORIA C
Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97;
Sinalização horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito;
Serviços de Operação de Máquinas Pesadas e Leves, bem como sua conservação e funcionamento.
Trabalhos de operação de escavadeiras, Guindastes, Tratores de Esteiras e de Rodas, Reboques,
Motoniveladoras, Carregadeiras, Rolo Compressor e outros. Lubrificação de pinos e verificação de nível de
óleo e estado dos filtros. Reparos de emergência, Conservação de máquinas e equipamentos pesados.
Guarda e aquisição de material de reparos e reposição.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO – MATEMATICA
Operações fundamentais. Frações e Operações com frações. Regra de três simples. Juros simples. Razão e
proporção. Unidades de comprimento, área e volume. Porcentagem. Geometria Plana. Sistema de equações.
Resolução de Problemas.

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA CATEGORIA D
Código internacional “Q”. Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do
funcionamento do veículo. Respeito ao Meio Ambiente. Direção defensiva. Cuidados gerais ao volante.
Primeiros Socorros. Práticas de condução de veículo de transporte em Emergência. Convívio Social no
Trânsito. Ética profissional.

Canabrava do Norte-MT, 14 de Março de 2017.

Idevaldo de Paula Faria
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017
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