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ESTADODEMATOGROSSO
PREFEITURAMUNICIPALDESERRANOVADOURADA

PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO
EDITALDEABERTURA001/2017

APrefeituraMunicipaldeSerraNovaDourada,ESTADODEMATOGROSSO,nousodesuasatribuiçõeslegais,
por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, instituída através da Portaria nº
052/2017,fazsaberaosinteressadosqueestarãoabertasasinscriçõesparaProcessoSeletivoSimplificadode
Provas e de Provas de Títulos para o ingresso 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
MunicípioedemaisLegislaçõesMunicipaisdeacordocomasdisposiçõesaseguir:

1.ENTIDADEEXECUTORADOPROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO
1.1. A realização do processo seletivo simplificado é de responsabilidade da ACPI  ASSESSORIA,
CONSULTORIA,PLANEJAMENTO&INFORMÁTICALTDA.

2.Dasinscrições
2.1. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou via internet em data, horário e local informados no
quadroabaixo:

Início:18/07/2017ͲTérmino:06/08/2017
Inscriçõespelainternet Vencimentodoboleto:07/08/2017,nohoráriodefuncionamentobancário.
EndereçoEletrônico:www.acpi.com.br
Início: 18/07/2017 Ͳ Término: 21/07/2017, no período das 13h00min às
InscriçãoPresencial
18h00mindesegundaasextaͲfeira.
somentepara
candidatoscomdireito 
LocalparaEntregadeDocumentos:
àisenção:
PREFEITURAMUNICIPAL/DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS.

Rua03s/nºͲCentroͲPeríodo:13hsàs18hsdesegundaasextaͲfeira.
x Doadoresde
x

Sanguee
Hipossuficiente



No endereço supramencionado para entregarem os documentos solicitados no
edital.
OshoráriosprevistosnesteeditalseguemohoráriolocaldeSerraNovaDouradaͲMT.



1º Passo: Ler completamente o edital, e fazer a opção pelo cargo para o qual pretende concorrer, tendo
certezaquecumpretodososrequisitosdehabilitação,sobpenadedesclassificação;
2º Passo: Preencher total e corretamente o Formulário de Inscrição diretamente no site ou, em caso de
inscriçãopresencial,comoauxíliodeumservidorautorizado;
3ºPasso:Conferirosdadosinformados,sobpenadeocandidatoserimpedidoderealizarasprovascasoas
informaçõesestejamincorretas;
4º Passo: Imprimir o espelho do Requerimento de Inscrição (Cartão de Identificação) juntamente com o
boletodepagamentodataxadeinscrição;
5º Passo: Efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário no Banco do Brasil, ou em qualquer
agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de atendimento
bancário,atéadatalimiteestipulada.

2.2.FormasdePagamento
2.2.1. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de boleto em qualquer
agênciadaredebancária,casaslotéricasoucaixaseletrônicos,observandoohoráriodeatendimento,atéa
datalimiteestipulada.
2.2.2.Asinscriçõespagasapósadatadevencimentodoboletoserãoindeferidas.
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2.3.EfetivaçãodaInscrição
2.3.1.Ocadastrodosdadosnãogaranteaefetivaçãodainscriçãodocandidato.
2.3.2.Ainscriçãosomenteseráefetivadaquandoopagamentodovalordataxadeinscriçãoforregistradono
BancodeDados(apósorecebimentodessasinformaçõesdaredebancária,oquepodedemoraralgunsdias),
ouapósodeferimentodopedidodeisenção.

2.4Dovalordastaxasdeinscrição


a)Paracargosqueexigemensinosuperiorcompleto

R$70,00

a)Paracargosqueexigemensinomédiocompleto

R$50,00

b)Paracargosqueexigemensinofundamentalcompleto

R$30,00


2.5.Daregularidadeeaceitaçãodasinscrições
2.5.1. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições condicionais em desacordo com as normas
constantesdesteedital.
2.5.2.Efetivadaainscriçãonãoserãoaceitospedidosparaalteraçãodecargos.
2.5.3.Nãoserãopermitidasduasinscriçõesparaomesmocandidato.

2.6.Disposiçõesgeraissobreasinscrições
2.6.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do
candidato,detodasascondições,normaseexigênciasconstantesdesteedital.
2.6.2.Ocandidatoqueprestarinformaçõesinverídicas,alémdadesclassificação,estarásujeitoàspenalidades
previstasemlei.
2.6.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da contratação ou se constate
qualquerfalsificaçãonasinformaçõesprestadasnoatodainscriçãoserádesclassificado,sendoconvocadoo
candidatoimediatamenteposterior,segundoaordemdeclassificação.
2.6.4. Na hipótese de um mesmo candidato inscreverͲse em dois ou mais cargos, será validada a última
inscrição,efetuadaemdataehoramaisrecente,nãocabendorestituiçãodosvalorespagospelasinscrições
invalidadas.

2.7.DoCartãodeIdentificação
2.7.1.NoatodainscriçãoocandidatoreceberáouimprimiráoseuCartãodeIdentificação,queapresentará
nodiadasprovas,sendodesuatotalresponsabilidadeasinformaçõesnelecontidas,emespecialosseguintes
itens:
a) Nome;
b) InformareͲmailválidoparacontato;
c) Númerododocumentodeidentidade,sigladoórgãoexpedidoreUnidadedaFederaçãoemitente;
d) Acategoriafuncionalaqueiráconcorrer.
2.7.2.Alémdosdadosacima,ocandidatodeverátomarconhecimentodeseunúmerodeinscrição,dodiae
horáriodaprova.
2.7.3.Olocalderealizaçãodaprovaserádivulgadoemeditalcomplementarespecíficoparaessefim.
2.7.4.Asinformaçõescomplementaresserãodivulgadasnoseguinteendereçoeletrônico:www.acpi.com.br.


2.8.Dasisençõesdataxadeinscriçãoparahipossuficientesedoadoresdesangue
Nãohaveráisençãototalouparcialdovalordataxadeinscrição,salvoparaoscandidatosquesedeclararem
comoisentosecomprovaremosrequisitosabaixo:
2.8.1.Ficarãoisentosdataxadeinscriçãooscandidatoshipossuficientesedoadoresregularesdesangue,na
formadasLeisEstaduaisn.°s7.713/2002e8.795/2008.
2.8.2.Oscandidatosquepretenderemseinscrevernacondiçãodeisentosporestaremregularmenteinscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, deverão entregar o REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente, sob pena de indeferimento, o
Número de Identificação Social  NIS do candidato, número esse atribuído pelo órgão gestor nacional do
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CadastroÚnicoparaProgramasSociaisͲCadÚnico,queseráconsultadoquantoàveracidadedasinformações
prestadas pelo candidato no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos seguintes documentos
comprobatórios:
a)documentodeidentidadedorequerente;
b)cadastrodePessoaFísica(CPF)dorequerente;
c)cartãodebenefíciodequalquerumdosprogramassociaisdogovernofederalnoqualconsteonúmerode
identificaçãosocial NISdocandidato.
2.8.3. Os candidatos que pretenderem inscreverͲse na condição de isentos, por perceberem até um salário
mínimoemeiodeverãoentregar:
a) Documentodeidentidadedorequerente;
b) CadastrodePessoaFísica(CPF)dorequerente;
c) Comprovante de renda se exerce atividade remunerada (três últimos holerites, contracheque ou
declaraçãodeautônomo);
d) PáginadeidentificaçãodaCarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocial CTPScontendonúmeroesérie,bem
comocópiadetodasasfolhasdecontratodetrabalhoqueidentifiquemadatadeadmissãoeovalorde
remuneração,assimcomoafolhasubseqüenteembranco;
e) Declaraçãodeprópriopunho,dequerecebeatéumsaláriomínimoemeio.
2.8.4.Oscandidatosqueestiveremdesempregadosdeverãoentregar:
a) Documentodeidentidadedorequerente;
b) CadastrodePessoaFísica(CPF)dorequerente;
c) CópiadapáginadeidentificaçãodacarteiradetrabalhoePrevidênciaSocial CTPScontendoonúmero
série,cópiadetodasasfolhasdecontratodetrabalhoqueidentifiquemadatadeadmissãoedemissão,
assimcomoafolhasubseqüenteembranco;
d) Declaraçãodeprópriopunho,dequeestádesempregado.


2.8.5.Oscandidatosquepretenderemseinscrevernacondiçãodeisentos,porseremdoadoresregularesde
sanguedeverãoentregaroREQUERIMENTODEISENÇÃOdevidamenteassinado,juntamentecomacópiados
seguintesdocumentoscomprobatórios:
a)documentodeidentidadedorequerente;
b)cadastrodePessoaFísica(CPF)dorequerente;
c)documentocomprobatóriopadronizadodesuacondiçãodedoadorregularexpedidopeloBancodeSangue,
públicoouprivado,autorizadopeloPoderPúblico,emquefazadoação,constandonomínimoumadoaçãono
períododedozemeses,anterioresàpublicaçãodesteedital.
2.8.6. Os documentos apresentados serão analisados pela comissão organizadora (no ato da inscrição,)
possibilitando dessa forma que o candidato que por ventura não consiga apresentar os documentos
necessáriosparaisenção,possainscreverͲseapósopagamentodataxadeinscrição.
2.8.7. Os candidatos com direito à isenção, conforme previsto nos subitens anteriores, deverão observar a
datalimiteparaefetuaremainscrição.
2.8.8. Serão aceitas inscrições para os candidatos com direito à isenção no período de 18/07/2017 a
21/07/2017, por meio de requerimento padrão, disponível no Anexo IV, a ser protocolado no local
estabelecido nosubitem2.1desteedital,sendoesteapósadevidarealizaçãodesuainscriçãonoendereço
eletrônicowww.acpi.com.broupormeiopresencial,conformedispostonosubitem2.1.
2.8.9.ORequerimentodesolicitaçãodeinscriçãocomisençãodeveserpresencial,ficandovedadoqualquer
outromeioparaasuavalidação.



2.9.VagasreservadasparaPortadoresdeDeficiências
2.9.1.Aoscandidatosportadoresdedeficiênciasestãoreservadas2%(dois porcento) dasvagasdoscargos
previstosnesteedital,deacordocomaLeiFederalnº7.853/89,regulamentadapeloDecretonº3.298/99e
decisãodoSTF(RMS25.666).
2.9.2.Paraosefeitosdoitem2.10.1,consideramͲsepessoasportadorasdedeficiênciasàselencadasnoart.4º
doDecretonº3.298/99,alteradopeloDecretonº5.296/2004.
2.9.3.QualquerpessoaportadoradedeficiênciaspoderáinscreverͲsenoprocessoseletivoparaingressonos
cargosdaPrefeituraMunicipaldeSerraNovaDouradaͲMT,naRua03,S/NºͲCentro,SerraNovaDouradaͲ
MT,conformeaprevisãodasvagasestabelecidasnesteedital.
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2.9.4. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e deverá
apresentarolaudomédicoatestandoaespécieeograuouníveldadeficiência,comexpressareferênciaao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença  CID, bem como a provável causa da
deficiência,nostermosdoincisoIVdoart.39doDecretoFederalnº3.298/99esuasalterações,nasededa
Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada  MT, para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, via
protocolonoatodainscrição.
2.9.5.Ocandidatoportadordedeficiênciasdeverácorresponderaoperfiltraçadoparaopreenchimentodo
cargo.
2.9.6. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem
prestadas.
2.9.7.Ocandidatoqueseencontrarnessaespecialcondiçãopoderá,resguardadasascaracterísticasinerentes
às provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a instituição
selecionadoradispusernaoportunidade.
2.9.8. Para que sejam considerados aprovados, os candidatos portadores de deficiências 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.
2.9.9. Na realização das provas, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência física
somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 40 do
DecretoFederalnº.3.298/99esuasalterações.
2.9.10. A ACPI  ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA. não se
responsabilizará pela elaboração de prova específica para os portadores de necessidades especiais que não
comunicaremadeficiêncianoatodainscrição.
2.9.11.PorocasiãodacontrataçãodoscandidatosclassificadosaPrefeituraMunicipaldeSerraNovaDourada
Ͳ MT, procederá à análise da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido, de
acordocomasnormasdoInstitutoNacionaldePrevidênciaSocialͲINSS.


3.DOSCARGOSEVAGASOFERECIDOSESUASESPECIFICAÇÕES
3.1.OscargosevagasestãodistribuídosconformeAnexoIdesteedital.
3.2.OscandidatosobrigamͲseaprestarosserviçosinerentesaocargoescolhido,conformetabeladoscargos
esuaslocalidadesconstantesnoAnexoIdesteedital.
3.3.Aconvocaçãoserásemprenocargoqueocandidatoseinscreveu,nãosendoadmitidasuacontratação
peloníveldeescolaridade/pósͲgraduaçãoalcançadoatéodiadaconvocação.

4.DASPROVAS
4.1.Dataelocaldasprovasobjetivaeprática
4.1.1. A prova objetiva para todos os cargos serão realizadas no dia 20 de agosto de 2017, no período
matutino, das 08h às 11h, nos locais a serem indicados em edital complementar específico, que estará
disponívelnoendereçoeletrônico:www.acpi.com.br.
4.1.2.Apontuaçãomáximadaprovapráticaé10pontosparaoensinofundamentalcompleto.

4.2.Dascaracterísticasdaprovaobjetiva
4.2.1. A prova objetiva terá duração de 03 (três) horas, contadas a partir do momento em que todas as
informaçõesforemprestadasaoscandidatos.
4.2.2.Aconstituiçãodaprovaobjetivaéaseguinte:
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NIVELSUPERIOR



Cargos

MédicoClinicoGeral
FisioterapeutaNASF
Nutricionista
PsicólogodoNASF
Farmacêutico FarmáciaBásica
ProfessorPedagógico
ProfessordeHistória
ProfessordeLetras


Disciplina

LínguaPortuguesa
Conhecimentos
Gerais

Número 
Total
de
de
questões questões


Pontuação
máxima

1,00

30,00

Valorde
cada
questão


Pontuação
máxima

1,00

30,00

Valorde
cada
questão


Pontuação
máxima

1,00

20,00

10


10
10

Conhecimentos
Específicos

Valorde
cada
questão

30




NÍVELMÉDIO



Cargos

AgenteAdministrativo
TécnicodeEnfermagem
TécnicodaSegurançadoTrabalho
ADIͲAuxiliardeDesenvolvimento
Infantil


Disciplina

LínguaPortuguesa
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Específicos

Número 
Total
de
de
questões questões

10
10
30
10



NÍVELFUNDAMENTALCOMPLETO



Cargos

Gari
MotoristaCAT!D"
Mecânico
Guarda
OperadorETA


Disciplina

Número 
Total
de
de
questões questões

LínguaPortuguesa
e
Matemática

10

Conhecimentos
GeraiseEspecíficos

10

20


4.2.3.TodasasprovasserãoelaboradascombasenosconteúdosprogramáticoscontidosnoAnexoIIIdeste
edital.


4.3.Darealizaçãodaprova
4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova com antecedência de, no mínimo, 60
(sessenta)minutosdohorárioespecificado,trazendocanetaesferográficadematerialtransparente,detinta
azuloupreta,CartãodeIdentificação/ComprovantedeInscriçãoedocumentodeidentidadeoriginal.
4.3.2.Nãoserápermitidoaocandidatoentrarnolocaldaprovacomoutrosobjetosalémdaquelesexigidosno
itemanterior.
4.3.2.1. O fiscal de sala e a coordenação do processo seletivo não se responsabilizarão por danos ou
desaparecimentodeobjetos,bolsas,celulareseoutrosobjetosqueforemdeixadosnasalapeloscandidatos.
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4.3.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade
originalououtrodocumentooriginal,comfoto,deigualvalorlegal,ouseja:carteiraexpedidaporÓrgãoou
ConselhodeClassequetenhaforçadedocumentodeidentificação;CarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocial;
CertificadodeReservistaouCarteiradeMotoristanosmoldesatuais.
4.3.3.1.Odocumentodeveráestaremperfeitascondições,deformaapermitircomclarezaaidentificaçãodo
candidato, sendo expressamente proibida a identificação de candidatos com documentos em fotocópia ou
equivalentes.
4.3.3.2.Nãoseráaceitoprotocoloouqualqueroutrodocumentocomocrachá;identidadefuncional;títulode
eleitorououtrodiferentedaquelescitadosnoitem4.3.3.
4.3.4. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas de candidatos que comparecerem sem
documentoscitadosnoitem4.3.3,mesmoquetenhamsolicitadoaalguémquetragaadocumentaçãoatéo
local de prova. Vencido o horário permitido, o candidato deverá retirarͲse do espaço físico da local de
aplicaçãodeprova(escolasouentidadesestabelecidas).
4.3.5. Será sumariamente eliminado do processo seletivo o candidato que utilizar meios ilícitos para a
execuçãodasprovas;perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos,incorrendoemcomportamento
indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastarͲse da
saladeprovassemoacompanhamentodofiscal,antesdeterconcluídoasmesmas;forsurpreendido,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 ouanotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das
mesmas,constatadopormeiodeperícia.
4.3.6.Nãoserãoconsideradosaptosafazeremasprovasaquelescandidatosqueestejamimpossibilitadosde
compareceraoslocaisdeterminadosparaarealizaçãodasmesmas.
4.3.7.Emhipótesealgumaseráadmitidaaentradanoslocaisdeprovasdecandidatosqueseapresentarem
apósahoradeterminadaparaoiníciodasprovas.
4.3.8.Naprovaobjetivasóserãoconsideradas,paraefeitodepontuação,asanotaçõesconstantesdoCartão
deRespostapreenchidocomcanetaesferográficaconfeccionadaemmaterialtransparente,detintapretaou
azul,nãoporosa.
4.3.9. No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo correspondente à alternativa
corretasejatotalmentepintado,sobpenadeanulaçãodaquestãonãopreenchidacorretamente.
4.3.10.Asquestõesrespondidasincorretamentenãoanularãoasquestõesrespondidascorretamente.
4.3.11.Asquestõesdeixadasembranco,oucommaisdeumaresposta,oucomrasuras,aindaquelegíveis,
serãoconsideradasnulas.
4.3.12. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da elaboração,
serãoatribuídosatodososcandidatosqueprestaremaprovaparaaquelecargo.
4.3.13.Emnenhumahipótesehaverásegundachamada,eliminandoͲseocandidatofaltoso.
4.3.14.Ocandidato,aoterminaraprova,deveráentregaraofiscaloseucadernodeprovaseoseuCartãode
Resposta.
4.3.15.Ocandidatoquepermanecernasalapelotempomínimode02(duas)horaspoderálevarconsigoo
cadernodeprovas.
4.3.16.Ocandidatoquesairantesdohorárioacimamencionadoteráoportunidadederetirarocadernode
provas no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova na sede da Prefeitura
MunicipaldeSerraNovaDouradaͲMT,nohoráriodeexpediente;apósesseprazooscadernosquenãoforem
retiradosserãoincinerados.
4.3.17.Ocandidatodeverápermanecernomínimoporumahoraemsalaapósoiníciodasprovas,sobpena
de eliminação, podendo sair apenas para ir ao banheiro, tomar água ou outros casos, devidamente
acompanhadodofiscal.
4.3.18. Os 03 (três) últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados somente
quandotodostiveremconcluídoaprova,assinandoaosairorelatóriodosfiscaisdesala.
4.3.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimentodiferenciadoparatalfim,deverálevarumacompanhantequeficarácomaguardadacriançaem
localreservado.AamamentaçãodarͲseͲánosmomentosquesefizeremnecessários.
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4.3.20.Nãohaveránenhumtipodecompensaçãoemrelaçãoaotempodeprovadispensadoàamamentação.
Afaltadeumacompanhanteimpossibilitaráacandidataderealizaraprova.

4.4.Doconteúdoprogramáticodaprovaobjetiva
4.4.1.Osprogramasdaprovaobjetiva,nosquaisconstamasmatériasaseremexigidas,fazempartedoAnexo
IIIdesteedital.

5.DACLASSIFICAÇÃO
5.1.Doscritériosdeclassificação
5.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela nota obtida, divulgandoͲse o seu resultado final em
ordemdecrescente.
5.1.1.1.Nocasodehaverprovapráticaàclassificaçãosedarápelamédiadestaprovacomanotadaprova
teórica.

5.2.Doexcedentedeclassificação:
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
ImprensaOficialJornalOficialdosMunicípioswww.diariomunicipal.com.br,nomuraldaPrefeituraMunicipal
deSerraNovaDouradaocorridoduranteoprazodevalidadedoProcessoSeletivoSimplificado.

5.3.Dadesclassificação
5.3.1.Seráconsideradodesclassificadodoprocessoseletivosimplificadoocandidatoque:
a) Obtiverpercentualmenorque50%(cinquentaporcento)daprovaobjetiva;
b) Obtiverumpercentualmenorque50%(cinquentaporcento)naprovapráticaenamédiafinal.
c) AusentarͲsedaprova;
d) DescumprirasnormasconstantesdesteEditalouasexigênciasimpostaspelaEquipedeCoordenaçãodo
ProcessoSeletivoSimplificado;
e) UtilizarͲsedemeiosfraudulentosnarealizaçãodasprovasounaapresentaçãodedocumentos;
f) Perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos;
g) Nãoapresentaradocumentaçãoexigidanoatodaadmissão,noprazodeterminadonoatoconvocatório;
h) Nãocomprovarasinformaçõesprestadasnoatodainscrição;
i) Aprovado/classificado,nãocomparecernoslocais,prazos,horáriosecondiçõesespecificadosnoseditais
ounosatosdeconvocação.

5.4.DaProvadeTítulos
5.4.1. Os cargos para os quais se admitirá prova de títulos para os cargos de Nível Superior, se dará da
seguinteforma:

ORDEM
1
2
3

TÍTULO

CONDIÇÃO

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Especialização PósͲgraduaçãoemníveldeEspecializaçãocomcargahorária
igualousuperiora360horas/aulas.
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Mestrado
PósͲgraduaçãoemníveldeMestrado.
Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Doutorado
PósͲgraduaçãoemníveldeDoutorado.

PONTO
0,25
0,50
0,75


5.4.2. Na análise da Titulação Acadêmica, se for apresentado mais de um título em nível igual ou diferente
serácomputadoapenasotítulodemaiorpontuação.
5.4.3.Somenteseráconsideradootítuloobtidonaáreacorrespondenteaocargopretendido,desdequena
áreaespecíficadeatuação,ouseja,deAdministraçãoPúblicaligadoàatividadedocargo.
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5.4.4.Nãoseráaceitoatestadodeconclusãoquenãoestiveracompanhadodohistóricoescolar.
5.4.5. A Titulação Acadêmica será comprovada mediante a apresentação do respectivo comprovante,
devidamentereconhecidapeloMECemfotocópialegíveleautenticadaemcartório.
5.4.6.Opontoobtidona provadetítulosserásomadoànotadaprovaobjetivaparaefeitodeclassificação
final.
5.4.7.Seráaceitodiploma,certificadodeespecialização,mestradooudoutoradodevidamenteregistrado,nos
termosdalegislaçãovigente.
5.4.8. Somente será computado o ponto da prova de títulos para os candidatos que alcançarem a média
mínimade50%(cinquentaporcento).
5.4.9.Paraaentregadosdiplomas/certificadosprevistonoitem5.4.7deveráutilizar,paratanto,oFormulário
paraApresentaçãodeTítulosconstantenoSistemaEletrônicodeInterposiçãodeProtocolodeTítulos,nosite
www.acpi.cpm.breseguirasinstruçõesalicontidas.
5.4.9.1.Ostítulosdeverãoserprotocoladosemformuláriopróprionoendereçoeletrônicoprevistonoitem
5.4.9noperíodode18/07/2017a06/08/2017,devidamenteautenticadoemcartório.Nãoseráaceitotítulo
viafax,correioeletrônicoouforadoprazopreestabelecido.

5.5.Doscritériosdedesempatenaclassificação
5.5.1. Havendo empate na contagem de pontos obtidos, serão obedecidos os critérios de desempate, para
todososcargos,pelaordemaseguir:
a) Candidatocomidadeigualousuperiora60(sessenta)anoscompletosatéoúltimodiadeinscrição,nos
termosdaLein°10.741/2003,entresiefrenteaosdemais,sendoqueserádadapreferênciaaocandidatode
idademaiselevada;
b) QueobtivermaiornúmerodeacertosnaprovadeConhecimentosEspecíficosparatodososcargos;
c) Queobtivermaiorpontuaçãodaprovadetítulos(sehouver);
d) Queobtivermaiornúmerodeacertosnaprovaprática(sehouver);
e) Quetivermaioridade.

6.DORESULTADOFINAL
6.1. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal de Serra
NovaDourada,pormeiodedecreto,observadooprazolegal,eserápublicadonojornaldecirculaçãoregular
noMunicípio,noDiárioOficialdaAMMenositedaPrefeitura.
6.1.1. As publicações relativas à convocação dos aprovados serão tornadas públicas por meio da Imprensa
Oficial conforme o item 6.1, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada a
publicaçãoedocandidatooacompanhamentodetaispublicações.

7.DACONVOCAÇÃOEDACONTRATAÇÃO
7.1. Os candidatos classificados para cadastro de reserva serão mantidos em cadastro durante o prazo de
validadedoprocessoseletivosimplificadoepoderãoserconvocadosemfunçãodadisponibilidadedevagas
futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das convocações na Imprensa Oficial do
Município,ocorridaduranteoprazodevalidadedoprocessoseletivosimplificado.
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 préͲ
estabelecidoparaacontrataçãoereceberemadesignaçãodorespectivolocaldetrabalho.
7.3. Para a contratação o candidato deverá apresentar documentação original e fotocópia autenticada em
cartórioouporservidorpublico,quecomproveoquesegueabaixo:
7.3.1.CéduladeIdentidadecomprovandoaidadeigualousuperiora18(dezoito)anos;
7.3.2.Serbrasileiroouestrangeironostermosdalei(arts.12e37,I,daCF/88);
7.3.3.CertidãodeCasamentoouNascimento;
7.3.4.CertidãodeNascimentodosfilhosmenoresde14anos(seforocaso);eCPF
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.CartãodeIdentificaçãodoContribuinte(CPF);
7.3.7.CartãodoPIS/PASEP;
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7.3.8.TítulodeEleitor;
7.3.9.Certidãodequitaçãoeleitoral(CartórioEleitoral)e/oupelainternet;
7.3.10. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco
anos,relativaàexistênciaouinexistênciadeaçõescíveisecriminais(comtrânsitoemjulgado);
7.3.11. Atestado de Saúde Física e Mental (PréͲAdmissional) expedido por médico do Hospital Regional de
Confresa;
7.3.13.01(uma)fotos3x4,coloridaserecentes;
7.3.14.Registronoconselhodarespectivacategoriaquandosetratardeprofissãoregulamentada,incluindoͲ
secomprovantedequitaçãodeanuidadeecertidãoderegularidade;
7.3.15.CertidãodeReservista(quandodosexomasculino);
7.3.16.ComprovantedeEscolaridade,atravésdehistóricoescolar,diploma,conformeexigênciadocargoao
qualconcorre,devidamenteregistradopeloMEC;
7.3.17.Comprovantedeendereçoresidencial;
7.3.18.Declaraçãonegativadeacúmulodecargopúblico;
7.3.19.DeclaraçãodeBens;
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 submeterͲseͲão à inspeção médica atendendo legislação em
vigor,observandooquesegue.
7.4.2.Ainspeçãomédicaterácaratereliminatório.
7.4.3.CPFdosdependentesmaioresde14anos;
7.4.4.CPFdoPaiedaMãe;
7.4.5.ContaCorrentenoBancodoBrasilS/A
7.4.6.CarteiradeTrabalhoCTPS

8.DOREGIMEJURÍDICODETRABALHO
8.1. A contratação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no Regime Jurídico Contratual
Administrativo,sendovinculadosaoRegimeGeraldePrevidênciaSocial,observandoodispostonoestatuto
dosservidoresmunicipais.

9.DASDISPOSIÇÕESGERAIS
9.1.Opresenteprocessoseletivosimplificadoteráprazodevalidadede01(um)ano,contadoapartirdesua
homologação,podendoserprorrogadoporigualperíodo.
9.2.Ainscriçãonesteprocessoseletivo,paratodoequalquerefeitodedireito,expressaoconhecimentoea
aceitaçãoporpartedocandidatodetodasasnormasconstantesdesteedital.
9.3. Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a contratação, a Prefeitura
Municipal de Serra Nova Dourada Ͳ 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.Seráconsideradodesistentee,portanto,eliminadodoprocessoseletivoocandidatoquenãocomparecer
nasdatasestabelecidaspelaPrefeituraparacontratação,oudeixardecumprirosrequisitosexigidos.
9.5.Ocandidatoque,àépocadacontrataçãonãocomprovarquepreencheosrequisitosindispensáveispara
oexercíciolegaldocargoparaoqualfoiaprovado,seráconsideradoeliminadosumariamente,nãopodendo
seraproveitadoparaoutrocargo.
9.6.  A Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada Ͳ MT poderá convocar, para o preenchimento de vagas
surgidasnodecorrerdoprazodevalidadedesteprocessoseletivo,oscandidatosclassificados,observandoͲse
ocargoeaordemdeclassificação,rigorosamente.
9.7. A Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada Ͳ MT fará divulgar sempre que necessário, as normas
complementaresaopresenteeditaleavisosoficiais.
9.8.Ositensdesteeditalpoderãosofrereventuaisalteraçõesenquantonãoforconsumadooeventoquelhe
dizrespeito.
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9.9.Todasaspublicaçõespertinentesaesteprocessoseletivo,enquantoemandamentoeatéadivulgaçãodo
resultado, serão feitas no endereço eletrônico da www.acpi.com.br, no quadro de avisos da Prefeitura
MunicipaldeSerraNovaDourada,bemcomonoJornalOficial.
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.acpi.com.br, no
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada Ͳ MT, sendo de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada a publicação e do candidato o acompanhamento de tais
publicações.
9.10.2.Paraafinalidadeespecíficadosubitemacima,consideraͲseórgãodeImprensaOficial.
9.11.OscasosomissosserãoresolvidospelaPrefeituraMunicipaldeSerraNovaDourada,emconjuntocoma
ComissãoOrganizadoradoProcessoseletivosimplificadonº001/2017eaACP&InformáticaLtda.

10.DASDISPOSIÇÕESFINAIS
10.1.DoCronogramadeExecuçãodoProcessoSeletivoSimplificadonº001/2017

DATASPREVISTAS
14/07/2017
14e17/07/2017
18/07a06/08/2017

PUBLICAÇÃODOEDITALDEABERTURA
PRAZODEIMPUGNAÇÃODOEDITALDEABERTURA
PERÍODODEINSCRIÇÕESEENVIODEPROVADETÍTULOS(FORMULÁRIODISPONÍVELNOSITE)

18a21/07/2017

PERÍODODEINSCRIÇÕESCOMISENÇÃODEPAGAMENTODETAXA

26/07/2017

DIVULGAÇÃODASINSCRIÇÕESISENTADEPAGAMENTODETAXA

27/07/2017

DIVULGAÇÃODOJULGAMENTODASINSCRIÇÕESINDEFERIDADEPEDIDODEISENÇÃO

07/08/2017

VENCIMENTODOBOLETO(HORÁRIODEFUNCIONAMENTOBANCÁRIO)

09/08/2017

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PAGAS (LISTAGEM COM CONFIRMAÇÃO E SEM CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO)

11/08/2017

PRAZO FINAL PARA REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO

14/08/2017

HOMOLOGAÇÃOFINALDASINSCRIÇÕES

16/08/2017

DIVULGAÇÃODOSLOCAISDEPROVA

20/08/2017

REALIZAÇÃODAPROVAOBJETIVAEPROVAPRÁTICA

21/08/2017

DIVULGAÇÃODOGABARITOPRELIMINAR

21e22/08/2017

PRAZODERECURSOSCONTRAOGABARITOPRELIMINAR

31/08/2017

x DIVULGAÇÃODOJULGAMENTODOSRECURSOSCONTRAAPROVAOBJETIVA
x DIVULGAÇÃODOGABARITOOFICIAL

1º/09/2017

DIVULGAÇÃODACLASSIFICAÇÃODAPROVAOBJETIVAEPROVAPRÁTICA

04e05/09/2017
08/09/2017
11/09/2017
12/09/2017




EVENTOS

PRAZODERECURSOSCONTRAACLASSIFICAÇÃODAPROVAOBJETIVAEPROVAPRÁTICA
DIVULGAÇÃODOJULGAMENTODOSRECURSOSCONTRAACLASSIFICAÇÃODAPROVAOBJETIVAE
PROVAPRÁTICA
DIVULGAÇÃODACLASSIFICAÇÃOGERALDAPROVAOBJETIVAEPROVAPRÁTICAPARA
HOMOLOGAÇÃO
EMISSÃODERELATÓRIODECONCLUSÃODASATIVIDADESDOPROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO
Nº001/2017.
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10.2.DosRecursos
10.2.1.DosatospraticadospelaPrefeituraMunicipaldeSerraNovaDourada,caberárecursonaformadalei,
interpostoperanteaEmpresaACP&INFORMÁTICALTDA,desdequeapresentadonosprazosconstantesno
cronogramaacima.
10.2.2. AdmitirͲseͲá um único recurso por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao
conteúdodasquestões,desdequedevidamentefundamentado. Nãoserãoaceitos/analisadosrecursossem
argumentaçãoplausível.
10.2.3. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, o ponto a ela correspondente será
atribuídoatodososcandidatos,independentementedaformulaçãoounãoderecurso.
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
modificaçãodecorrentedasimpugnações.
10.2.5.Pararecorrercontraogabaritopreliminardaprovaobjetivaecontraaclassificaçãogeral,ocandidato
deveráutilizaroSistemaEletrônicodeInterposiçãodeRecurso,noendereçoeletrônicowww.acpi.com.bre
seguirasinstruçõesalicontidas.
10.2.6.Nãoseráaceitorecursoviapostal,viafax,viacorreioeletrônicoou,foradoprazo.
10.2.7.Adecisãodorecursoserádadaaconhecercoletivamentepormeiodeeditalcomplementarqueserá
divulgadonositejáepigrafado.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela ACP & INFORMÁTICA LTDA., juntamente com a Comissão
OrganizadoradoProcessoSeletivoSimplificado.


SerraNovaDouradaͲMT,14dejulhode2017.



KayaMarleySouzaRibeiro
PresidentadaComissãoOrganizadoradoProcessoSeletivoSimplificadonº001/2017
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ANEXOIͲDOSCARGOSEDASVAGAS


ENSINOSUPERIOR



Nº

CARGOS

01

MédicoClínicoGeral

02

FisioterapeutaNASF

03

Nutricionista

Requisitos
EnsinoSuperior
Completo
+
RegistronoConselho
EnsinoSuperior
Completo
+
RegistronoConselho
EnsinoSuperior
Completo
+
RegistronoConselho
EnsinoSuperior
Completo
+
RegistronoConselho
EnsinoSuperior
Completo
+
RegistronoConselho

04

PsicólogodoNASF

05

Farmacêutica Farmácia
Básica

06

ProfessorPedagógico

LicenciaturaPlenaem
Pedagogia

07

ProfessordeHistória

LicenciaturaPlenaem
História

Remuneração
InicialR$

Carga
Horária
Semanal

Normal

PNE

ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo

11.624,69

40h

01

Ͳ

ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo

3.000,00

30h

01

Ͳ

TipodeProva

ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo
ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo
ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo
ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo
ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo

3.632,72

2.000,00

40h

20h

VAGAS

01

01

Ͳ

Ͳ

3.027,26

40h

01

Ͳ

2.586,15

30h

04

01

2.216,54

30h

02

Ͳ

CR

Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


LocaldeTrabalho
Total
01

SecretariadeSaúde

01

SecretariadeSaúde

01

SecretariadeSaúde

01

SecretariadeSaúde

01

SecretariadeSaúde

05

SecretariaEducação

02

SecretariaEducação

12
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08

ProfessordeLetras

LicenciaturaPelaem
História

ProvaObjetiva
+
ProvadeTitulo

2.216,54

30h

01


Ͳ

Ͳ

01

SecretariaEducação



ENSINOMÉDIO


Nº

Cargos

08

AgenteAdministrativo

09

TécnicodeEnfermagem

10

AuxiliarAdministrativo
TécnicodeSegurançado
Trabalho
ADIͲAuxiliarde
DesenvolvimentoInfantil

11
12

ProvaObjetiva

1.210,91

Carga
Horária
Semanal
40h

ProvaObjetiva

1.332,00

40h

02

Ͳ

Ͳ

02

Sede

ProvaObjetiva

1.029,27

40h

01

Ͳ

Ͳ

01

Sede

ProvaObjetiva

1.332,00

40h

01

Ͳ

Ͳ

01

Sede

EnsinoMédioCompleto ProvaObjetiva

1.402,94

30h

03

Ͳ

Ͳ

03

SecretariaEducação

Requisitos
EnsinoMédioCompleto
EnsinoMédio
Completo/CursoTécnico
EnsinoMédioCompleto
EnsinoMédio
Completo/CursoTécnico

TipodeProva

Remuneração
InicialR$

VAGAS

LocaldeTrabalho

Normal

PNE

CR

Total

02

Ͳ

Ͳ

02

Sede



NÍVELFUNDAMENTALCOMPLETO

Nº
13
14
15
16
17

Cargos
Gari
MotoristaCAT D!
Mecânico
Guarda
OperadorETA

Requisitos
EnsinoFundamental
Completo
EnsinoFundamental
Completo
EnsinoFundamental
Completo
EnsinoFundamental
Completo
EnsinoFundamental
Completo

Remuneração
InicialR$

Carga
Horária
Semanal

Normal

PNE

CR

ProvaObjetiva

968,72

40h

02

Ͳ

Ͳ

02

SecretariaObras

ProvaObjetiva
+ProvaPrática

1.332,00

40h

04

Ͳ

Ͳ

04

Sede

ProvaObjetiva

1.332,00

40h

01

Ͳ

Ͳ

01

SecretariaObras

ProvaObjetiva

968,72

40h

03

Ͳ

Ͳ

03

Sede

ProvaObjetiva

968,72

40h

02

Ͳ

Ͳ

02

Sede

TipodeProva

VAGAS

LocaldeTrabalho

Total
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ANEXOIIͲATRIBUÍÇÕESDOSCARGOS
MÉDICOCLINICOGERAL:
Realizar consultas médicas; Supervisionar curativos complexos; Realizar pequenas e médias cirurgias;
Prescrevermedicamentoscomuns,entorpecentesepsicotrópicos;Orientaropessoaldeenfermagemnas
condutascorrelatasàsatividadesmédicas;Controlaraevoluçãodospacientesemobservação,dandoalta
aos mesmos e encaminhando a um hospital do sistema SUS! os pacientes para internação; Executar as
atividadesdoProgramadeSaúdedaFamília;Executaroutrastarefasafins.
FISIOTERAPEUTANASF:
Atender clientes referendados das unidades de saúde, referentes a todas as áreas médicas para
reabilitação e cura dos mesmos; Encaminhar para especialistas, quando necessário; Solicitar exames
radiológicos para diagnóstico e tratamento; Realizar palestras; Ministrar e participar de treinamentos na
área de saúde; Atender as necessidades dos pacientes hospitalizados, orientação à família e clientes na
reabilitação;Prepararrelatóriosmensaisrelativosàsatividadesdocargo;Realizaroutrastarefascorrelatas
eafins.
NUTRICIONISTA:
Coordenaçãodeprodução,Supervisãodeequipes,Planejamentodecardápioeelaboraçãodecardápio,manter
o controle de qualidade, quantidade e custo de refeições, gêneros e produtos alimentícios para assegurar a
corretaprescriçãodocardápioeaquisiçãodosprodutosrequeridos;acompanhamentodoscustosedesperdício.
PSICÓLOGODONASF:
1.DeveͲseidentificar,acolhereatenderàsdemandasdesaúdementaldoterritório,emseusgrausvariadosde
severidade"ospacientesdevemteracessoaocuidadoemsaúdementalomaispróximopossíveldoseulocal
demoradia,deseuslaçossociaisefamiliares;
2. Devem ser priorizadas as situações mais graves, que exigem cuidados mais imediatos (situações de maior
vulnerabilidadeeriscosocial);
3.Asintervençõesdevemsedarapartirdocontextofamiliarecomunitário"afamíliaeacomunidadedevem
serparceirasnoprocessodecuidado;
4.ÉfundamentalagarantiadecontinuidadedocuidadopelasequipesdeSaúdedaFamília,seguindoestratégias
construídasdeformainterdisciplinar;
5.Asredessanitáriaecomunitáriasãoimportantesnasestratégiasaserempensadasparaotrabalhoconjunto
entresaúdementaleequipesdeSaúdedaFamília;
6.Ocuidadointegralarticulaaçõesdeprevenção,promoção,tratamentoereabilitaçãopsicossocial;
7.Aeducaçãopermanentedeveserodispositivofundamentalparaaorganizaçãodasaçõesdesaúdementalna
AtençãoPrimária.
FARMACÊUTICO FÁRMACIABÁSICA:
Ações de educação em saúde, que incluem atividades de educação permanente para a equipe de saúde e
atividadesdepromoçãoàsaúdedecarátergeral,eaçõesdepromoçãodousoracionaldemedicamentos,como
desenvolvimentodeatividadesassistenciaisetécnicoͲpedagógicas.Serviçosdeclínicafarmacêutica,quepodem
ser ofertados ao usuário de forma individual e/ou em atendimentos compartilhados com outros membros da
equipedesaúde.Atividadesdegerenciamento,armazenamentoedeentregadosmedicamentosnasUnidades
Básicas de Saúde.Executar as atividades de supervisão, coordenação, análise,execução e emissão de laudos
técnicos pertinentes a fiscalização no âmbito da vigilância sanitária, assim como tarefas relacionadas com a
composição,controleefornecimentodemedicamentosparaatenderasprescriçõesmedicamentosas;fazendo
usodeequipamentoserecursosdisponíveisparaaconsecuçãodessasatividades,podendoaindaresponsabilizar
Ͳsepelacoordenaçãodeequipeseporfunçõesdedireção.
PROFESSORPEDAGÓGICOEPROFESSORFUNDAMENTALII:
Participarnaelaboraçãodapropostapedagógicadaescola;Elaborarecumprirplanodetrabalhosegundoa
propostapedagógicadaescola;Zelarpelaaprendizagemdosalunos;Estabelecereimplementarestratégias
de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e as horasͲaula
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estabelecidos; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimentoprofissional;Colaborarcomasatividadesdearticulaçãocomasfamíliaseacomunidade;
DesincumbirͲse das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do
processodeensinoͲaprendizagem.
AGENTEADMINISTRATIVO:
Trabalhar na elaboração e rescisão dos termos de compromisso e aditivos, convênios e contratos
celebrados pelo órgão; Providenciar a assinatura das partes interessadas nos compromissos firmados,
encaminhando ao Tribunal de Contas ou órgão de interesse, para competente registro; Redigir toda e
qualquermodalidadedeexpedienteadministrativo;Realizarlevantamentodedadoseelaborarrelatórios,
mapas, quadros, tabelas, gráficos de interesse do órgão; Efetuar os controles das matérias, a pagar e/ou
serviços realizados e pagos, assim como supervisionar a emissão dos respectivos documentos
comprobatóriosnecessáriosaosetorfinanceiroecontábildaadministração.Colaborarnoplanejamentoe
execução de projetos de estruturação e reorganização de serviços de seu setor de trabalho; Auxiliar na
classificaçãoeanálisecontábildedocumentos,efetuarlançamentosetranscriçãoparafichasderegistroou
similares,bemcomolevantardadosnecessáriosaopreparodebalançosebalancetes;Auxiliarnaexecução
de trabalhos relacionados à organização, coordenação, classificação e controle de atividades
administrativas;Exararinformaçõesemprocessosadministrativoseredigirdocumentosoficiais de caráter
interno e externo. Executar serviços datilográficos de natureza complexa, na produção de documentos
oficiais, onde o caráter de qualidade e exatidão são fatores importantes; Controlar o movimento de
recebimentos e pagamentos efetuando, eventualmente, fechamento de movimento de caixa; Zelar pela
manutenção e conservação de equipamentos e materiais sob a sua responsabilidade; Executar outras
tarefas correlatas; Auxiliar na supervisão e execução de rotinas, nas unidades administrativas, a fim de
propor a adoção de medidas visando à racionalização das mesmas; Proceder a pesquisas e auxiliar no
planejamento da administração, relativo ao interesse do órgão; Auxiliar seus superiores na resolução de
problemas administrativos; Efetuar atendimento ao proposto nas expedições de processos e materiais;
Montar, encaminhar, pareceres em processos, e registrar informações; Conferir documentos  para
efeitos  de  registro  ou  alteração  de  firmas;  Acompanhar  processos  de cancelamento de firmas,
exigindo os documentos obrigatórios para tal; Expedir carteira funcional e/ou comercial, através de
impresso próprio, mantendo controle e elaboração de relatórios; CertificarͲse dos pagamentos de taxas,
nosprocessosretirandoasguias,carimbandoͲasevistandoͲas;Participardaelaboraçãoedesenvolvimento
de projetos ou planos de organização, buscando maior eficiência e eficácia dos serviços; Efetuar a
atualização, distribuição e redistribuição periódica da previsão físicoͲfinanceiro da alocação dos recursos
recebidos e concedidos; Classificar contabilmente todos os documentos comprobatórios das operações
realizadasdeacordocomoPlanodeContas;Verificar,mensalmente,aexatidãodosassentamentosfeitos
efazerrevisãodosdemonstrativosfinanceiros;Examinarempenhosdedespesaseaexistênciadesaldos
nasdotações;AuxiliarnafeituraglobaldaContabilidadedosimpostosenaanáliseeconômicoͲfinanceirae
patrimonial; Executar todas as tarefas relacionadas com a escrituração, elaborar balancetes mensais.
Consolidados,bemcomoademonstraçãofinanceiraconsolidadadaPrefeitura;Corrigireordenarosdados
para o Balanço Geral e elaborar outros demonstrativos contábeis e financeiros, bem como auxiliar na
elaboraçãodoBalançoGeraldaPrefeitura;EscrituraroLivro decontrolebancário emqueseevidencieo
movimentoderetiradasporchequeededepósitos feitos,mantendoͲosrigorosamenteem dia;Conciliar,
mensalmente, as contas dos bancos com os quais a Prefeitura mantenha transações, informando
imediatamente à Gerência de Tesouraria toda e qualquer divergência encontrada; Elaborar os
demonstrativos de existência físicaefinanceiradevaloressobaguardaeresponsabilidadedaTesouraria,
encaminhandoͲosàGerênciadeTesouraria;AuxiliarnaorganizaçãodosserviçosdaTesourariaenaguarda
de documentos e livros de controle; Informar processos e prontuários de pequena e alta complexidade,
submetidos ao seuestudo, dentro de orientação geral; Zelar pelo sistemadeinformatização implantado;
Processar a folha de pagamentos, manter cadastro funcional dos servidores e executar programa de
treinamento;Conservarosequipamentosemperfeitoestadodefuncionamento,obervandoasinstruçõese
recomendaçõestécnicasdosfabricantes;Providenciaramanutençãoperiódicadosequipamentossempre
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porpessoaslegalmentehabilitadas.
TÉCNICODEENFERMAGEM:
Supervisionar todas as funções do auxiliar de enfermagem; Executar tarefas que exigem o emprego de
técnicas de maior complexidade; Realizar todas as funções da habilitação de técnico em enfermagem;
ConhecereobservarnoquecouberodispostodaLeiFederalnº7.498de25dejulhode1986,quedispõe
sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências, regulamentada pelo
Decretonº94.406,de08dejunhode1987;Executaroutrastarefasafins.
AUXILIARADMINISTRATIVO:
Protocolaraentradaesaídadedocumentos,autuarosdocumentosrecebidos,preencherearquivarfichas
deregistrosdeprocessos;Receber,conferireregistraroexpediente,distribuireexpediracorrespondência
e preparar documentos para a expedição; Atender ao público interno e externo e informar consultando
fichárioedocumentos;Preencheredatilografartextosetabelas,fichas,formulários,eoutrosdocumentos
simples; Redigir e datilografar minutas de documentos tais como Projetos de Lei, exposição de motivo,
decretos,portarias,cartas,ofíciosmemorandoseoutros;Atendereencaminharaspartesquedesejamfalar
comachefiadaunidadeemquetrabalha;Encaminhardespachoseinformaçõesquedevemsersubmetidas
consideração superior; Preencher requisições de material, formulários de inventários e demais fichas e
registros relativos à administração de material da Prefeitura; Distribuir material na unidade onde exerce
suasfunçõesregistrandoadiminuiçãodeestoquesesolicitarasprovidênciasparasuareposição;Anotarna
fichadoservidorasocorrênciasfuncionais,mantendoatualizadoocadastropessoal,registrarafrequência
do pessoal, preencher fichas de ponto, datilografar relações de faltas mensais e dos demais controles
relativos à administração de pessoal da Prefeitura; Efetuar cálculos, empregando ou não maquina de
calculareexecutartrabalhosauxiliaresdeescrituraçãocontábil;Executartrabalhosauxiliaresrelativosao
controle interno de tributos municipais e auxiliar na coleta de dados para o cadastro imobiliário;
Supervisionar a limpeza, conservação e vigilância das dependências da unidade em que exerce suas
funções;Executaroutrastarefasafins.
TÉCNICODESEGURANÇADOTRABALHO:
I Informaroempregador,atravésdeparecertécnico,sobreosriscosexistentesnoambientedetrabalho,bem
comoorientáͲlosobreasmedidasdeeliminaçãoeneutralização;
II  Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e
neutralização;
III Analisarosmétodoseosprocessosdetrabalhoeidentificarosfatoresderiscodeacidentesdotrabalho,
doençasprofissionaisedotrabalhoeapresençadeagentesambientaisagressivosaotrabalhador,propondosua
eliminaçãoouseucontrole;
IV  Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados,
adequandoͲos as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua planificação,
beneficiandootrabalhador;
V  Executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos
ambientesdetrabalhocomaparticipaçãodostrabalhadores,acompanhandoeavaliandoseusresultados,bem
comosugerindoconstanteatualizaçãodosmesmoseestabelecendoprocedimentosaseremseguidos;
VI  Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros
recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do
trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças
profissionaisedotrabalho;
VII Executarasnormasdesegurançareferentesaprojetosdeconstrução,ampliação,reforma,arranjosfísicos
edefluxo,comvistasàobservânciadasmedidasdesegurançaehigienedotrabalho,inclusiveporterceiros;
VIII  Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos,
resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para
conhecimentoeautoͲdesenvolvimentodotrabalhador;
Art.1ºAsatividadesdoTécnicodeSegurança...
IX indicar,solicitareinspecionarequipamentosdeproteçãocontraincêndio,recursosaudiovisuaisedidáticos

16

http://www.estudegratis.com.br

ESTADODEMATOGROSSO
PREFEITURAMUNICIPALDESERRANOVADOURADA

e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e
especificaçõestécnicasrecomendadas,avaliandoseudesempenho;
X cooperarcomasatividadesdomeioambiente,orientandoquantoaotratamentoedestinaçãodosresíduos
industriais,incentivandoeconscientizandootrabalhadordasuaimportânciaparaavida;
XI orientarasatividadesdesenvolvidasporempresascontratadas,quantoaosprocedimentosdesegurançae
higienedotrabalhoprevistosnalegislaçãoouconstantesemcontratosdeprestaçãodeserviço;
XII executarasatividadesligadasàsegurançaehigienedotrabalhoutilizandométodosetécnicascientíficas,
observandodispositivoslegaiseinstitucionaisqueobjetivemaeliminação,controleoureduçãopermanentedos
riscosdeacidentesdotrabalhoea melhoriadascondiçõesdo ambiente,parapreservaraintegridadefísica e
mentaldostrabalhadores;
XIII  levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho,
calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e
outrosdispositivosdeordemtécnica,quepermitamaproteçãocoletivaeindividual;
XIV articularͲseecolaborarcomossetoresresponsáveispelosrecursoshumanos,fornecendoͲlhesresultados
delevantamentostécnicosderiscosdasáreaseatividadesparasubsidiaraadoçãodemedidasdeprevençãoa
níveldepessoal;
XV informarostrabalhadoreseoempregadorsobreasatividadesinsalubres,perigosasepenosasexistentes
na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos
mesmos;
XVI  avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a
organizaçãodotrabalhodeformaseguraparaotrabalhador;
XVII articularͲseecolaborarcomosórgãoseentidadesligadosàprevençãodeacidentesdotrabalho,doenças
profissionaisedotrabalho.
XVIII participardeseminários,treinamentos,congressosecursosvisandoointercâmbioeoaperfeiçoamento
profissional.
TÉCNICODEDESENVOLVIMENTOINFANTIL:
atuar junto as crianças nas diversasfases daeducação de 0a 5 anos, auxiliando o professor noprocesso
ensino aprendizagem; auxiliar as crianças na execução das atividades pedagógicas e recreativas diárias;
cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem estar das crianças; auxiliar o professor na construção de
atitudes e valores significativos para processo educativo das crianças, no processo de observação, no
registrodaaprendizagemedesenvolvimentodascrianças,assimcomonaconstruçãodematerialdidático,
organizaçãoemanutençãodestematerial;responsabilizarͲsepelarecepçãoeentregadascriançasjuntoas
famílias,mantendoumdialogoconstanteentrefamíliaeescola;atuarnasdiversasatividadesextraclasse
desenvolvidaspelaunidadeescolar;participardecapacitaçãoeformaçãocontinuada.
MOTORISTACAT D!:
Dirigircaminhões,camionetas,tratores,queintegramafrotadamunicipalidade;Verificardiariamenteas
condiçõesdosveículosantesdesuautilizaçãoquantoapneus,águadoradiador,nívelepressãodoóleo,
amperímetro, sinaleiros, freios, embreagens, direção, faróis, tanques de gasolina ou óleo e outros; Zelar
peladocumentaçãopessoaledoveículo;Fazerpequenosreparosedeemergências;Anotarecomunicarao
chefe imediato quaisquer defeitos que necessitam do serviço de mecânica para reparo e conserto;
Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, anotando as horas de saída e
chegada; Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária dos veículos, assim como sobre o
abastecimentodecombustível;Comunicaràchefiaimediata,tãoprontamente,quantopossível,qualquer
enguiço ou ocorrência extraordinária; Recolher o pessoal em local e hora determinada, conduzindoͲos
conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Recolher periodicamente, o veículo à oficina
pararevisãoelubrificação;Manteraboaaparênciadoveículo;RecolheroveículoapósoserviçodeixandoͲ
oemlocalapropriadocomportasejanelastrancadaseentregaraschavesaoresponsávelpelaguardadas
viaturas;ObedecerrigorosamenteasLeisdeTrânsito;Executaroutrastarefasafins.
MECÂNICO:
Examinarveículos,máquinaseequipamentosinspecionandoͲospormeiodemétodoscomunsouatravés
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de instrumentos especiais ou aparelhos de precisão; Efetuar desmontagem, limpeza e montagem de
máquinas, equipamentos, motores e outros componentes; Executar substituição, reparos e regulagem,
total ou parcial da parte mecânica ou elétrica; Testar os veículos, máquinas e equipamentos após
montados para comprovar o resultado do trabalho executado; Manter sob seu controle catálogos,
desenhos, croquis, manuais e outras especificações técnicas; Estudar o trabalho de recuperação de
veículos, máquinas e equipamentos, valendoͲse de desenhos, esboços, especificações técnicas e outras
instruções; Comunicar ao Chefe imediato a necessidade de paralisação dos veículos, máquinas ou
equipamentosquandofordetectadaalgumaanormalidade;Identificarecomunicaranaturezaegravidade
dodefeitodetectado;Fazerusodeferramentasapropriadasparasanarosdefeitos;Orientarosusuáriosde
veículos,máquinaseequipamentossobreamelhor forma de utilizáͲlos; Garantir a qualidade dos
serviços  executados  para  não mecânicos; Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e
ferramentassob suaresponsabilidade;Verificar,periodicamente,ospneusecâmaras,bemcomoonível
deóleodosmotores;Outrastarefasafins.
GUARDA:
Exercer manutenção e vigilância em locais previamente determinados; Realizar rondas de inspeção em
intervalos determinados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos
edifícios,praças,jardinse/ououtrosbenssobsuaguarda;Verificarseasportasejanelasedemaisviasde
acesso estão devidamente fechados; Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes
qualquerirregularidadeverificada;Auxiliarnosserviçosgeraisdaescola,taiscomo:limpezadepátio;regar
plantas,gramados,hortas,tanquedeareia;limpezasdasáreasexternaseinternas incluindoaquadrade
esporte.
OPERADORDEETA:
Operar, manter e controlar a estação de tratamento de água do Departamento de Água e Esgotos do
MunicípiodeSerraNovaDourada,EstadodeMatoGrosso.Fazertratamentocompletocomvazãolimitada
ou tratamento simplificado com vazão elevada. Exercer atividades ligadas à captação, purificação e
distribuição de água. Operar sistemas e equipamentos em instalações para captação, filtragem e
tratamentodeágua.Medirníveisdecaptaçãoedeconsumodeágua,concentraçãodebactériaseníveisde
flúor e cloro, mediante leituras de medidores, válvulas e outros instrumentos de controle e registro de
dados. Monitorar e inspecionar sistemas e equipamentos de instalações para captação, filtragem e
tratamento de água para detectar falhas de funcionamento e assegurar sua operacionalidade. Coletar
amostrasdeáguaerealizartestesparadetectarapresençadebactériasedeprodutosquímicos.Analisar
resultadosdetesteseleiturasdeinstrumentos,assimcomorealizarajustesemequipamentosesistemas,
conforme parâmetros para sua operacionalização. Registrar e atualizar dados em relatórios e outros
documentos de monitoração e controle do funcionamento das instalações. Coordenar a operação e
manutençãodaestaçãodetratamentodeáguaedeesgotoquandosolicitadopelosuperior.Controlaros
materiais de consumo utilizados na limpeza, conservação e reparação das instalações, máquinas e
aparelhos. Propor e fornecer ao Diretor do DAES, sugestões e elementos necessários à segurança e
funcionamento da E.T.A. Coordenar os trabalhos de operação de tanques de sedimentação, filtros,
decantadores,remoçãodelamasecadetanquesdesecagem,capinaemgeral,limpezaeconservaçãoda
área da estação. Tarefasde construções, remoção e transporte de resíduos e outros materiais. Efetuar
relatóriomensaldas atividades ao Diretor do DAES; executar outras tarefas afins. Controlar a entrada de
água, abrindo ou fechando válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, para abastecer
reservatórios. Efetuar o tratamento da água, adicionandoͲlhe quantidades determinadas de cloro,
amoníaco, cal e outros produtos químicos ou manipulando dispositivos automáticosdeadmissãodesses
produtosparadepuráͲlos,desodorizáͲlaeclarificáͲla.Acionar os agitadores, manipulando os mecanismos
de comando, para misturar os ingredientes. Separar as impurezas, deixandoͲas sedimentar no fundo do
reservatórioefazendoaáguacircularpelasinstalaçõesdefiltragem,paraasseguraracompletadepuração
da água. Bombear a água depurada, acionando os registros e válvulas, para introduziͲla nastubulações
principaisepermitirsuadistribuição.Controlarofuncionamentodasinstalações,lendoasmarcaçõesdos
contadores e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores.
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Efetuar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os
elementos móveis das máquinas e executando pequenos reparos e regulagens para conserváͲlos em
perfeito estado de funcionamento. Zelar pela limpeza da estação de tratamento de água e fazer a
manutençãopreventivadosequipamentos.Realizaranálisesperiódicas.Executaroutrastarefascorrelatas.
GARI:
Executar serviços de coleta de lixo domiciliar bem como de Hospitais e outros, comerciais e industriais;
Limpezaderuaseavenidas,praçasejardins,localizadosnasedee/ouDistritodoMunicípio;Capinaçãoem
pequena escala de lotes, ruas, avenidas, calçadas e outras áreas afins. Executar serviços operacionais na
UsinadeReciclagemdeLixo.
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ANEXOIII CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
OconteúdoprogramáticodasprovasdoProcessoSeletivoSimplificadonº001/2017daPrefeituraMunicipal
de Serra Nova Dourada Ͳ MT,  está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as
disposiçõesdesteanexo.


ENSINOFUNDAMENTALCOMPLETO


A prova objetiva para os cargos de fundamental completo será elaborada de acordo com a composição
estabelecidanosubitem4.2.2econsistirãoem:


LINGUAPORTUGUESA
Interpretação de texto; Sinônimo e antônimo; Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Pontuação;
fonética: letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro consonantal,
dígrafo;Classedepalavras:(classificaçãoeuso)substantivo,artigo,adjetivo,preposição,pronome,numeral,
verbo,advérbio,conjunçãoeinterjeição;NovaOrtografia:MudançasnoAlfabeto,MudançasnasRegrasde
Acentuação,UsodoHífen.


MATEMÁTICA
Sistemadenumeração:númerosnaturaisenumeraisordinais;Operaçõesaritméticasfundamentais:adição;
subtração; multiplicação; divisão; Operações com números inteiros e números fracionários e problemas
envolvendo as operações fundamentais; Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e
tempo;regradetrêssimples;Frações.


CONHECIMENTOSGERAIS
HISTÓRIA DE MATO GROSSO: as bandeiras paulistas e a fundação de Cuiabá; abastecimento das minas;
CapitaniadeMatoGrossoefundaçãodeSerraNovaDourada;transferênciadacapitalparaCuiabá;Rusga;
Guerra do Paraguai; trabalho escravo e quilombos; República Velha e movimentos coronelistas; Comissão
Rondon;DivisãodeMatoGrosso;governosDantedeOliveira,BlairoMaggi,SilvalBarbosaePedroTaques.
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO: localização geográfica; aspectos físicos: relevo, clima, hidrografia e
vegetação;projetosdecolonização;economia;populaçãoeáreasprotegidas.
MUNICÍPIODESERRANOVADOURADA:aspectoshistóricos,geográficoseculturais;organizaçãopolíticoͲ
administrativa.
ATUALIDADES: domínio de temas atuais relacionados ao município de Serra Nova Dourada, ao Estado de
Mato Grosso e ao Brasil que foram amplamente noticiados nos meios de comunicação nos últimos seis
mesesanterioresàdatadeaplicaçãodaprovaescrita.



CONHECIMENTOSESPECÍFICOS


MECÂNICO
1.Usoecuidadoscomferramentas,máquinaseequipamentos;2.Conhecimentosgeraiseespecíficosdas
técnicasdelubrificação deveículosautomotores;manutenção demáquinas,abastecimento,lubrificaçãoe
empregodegraxas;3.Sistemadefreios:conserto,trocaerecuperação;4.Sistemadesuspensão:conserto,
trocaerecuperação;5.Sistemaelétrico:conserto,trocaerecuperação;6.Sistemadeinjeçãoeletrônica;7.
Sistema de ventilação, ar condicionado e portas elétricas; sistema de arrefecimento: conserto, troca e
recuperação;8.Identificaçãodepeçasesuasfinalidades;9.Atualizaçãodetecnologiainerenteàprofissão
demecânico;10.Procedimentosparaatendersocorros,utilizaçãodeguinchos;11.Noçõesdesegurançano
trabalhoeprevençãodeacidentes.
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MOTORISTACNHCAT.D
1.Regrasderelaçõeshumanasadequadasaotrabalho;2.Legislaçãodetrânsito:regrasgeraisdecirculação;
regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida;
classificação das vias; deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos de
habilitaçãodeacordocomoCódigodeTrânsitoBrasileiro;infraçõesbásicasparaacassaçãodedocumentos
dehabilitação;4.Principaiscrimesecontravençõesdetrânsito;5.Conhecimentodesinaissonorosegestos
de agente autoridade de trânsito; 6. Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e
indicação;sinaisluminosos;7.Conhecimentodedefeitossimplesdomotor;8.Procedimentoscorretospara
economizar combustível; 9. Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas;
10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 11. Porte de
documentos obrigatóriosdoveículoe docondutor;12.Conhecimento deregrasdehierarquiasnoserviço
públicomunicipal;atitudesnoserviço;regrasbásicasdecomportamentoprofissionalparaotratodiáriocom
o público interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e
incêndio.ESTECARGOTEMCOMOPRÉ REQUISITO:Oportedecarteiranacionaldehabilitaçãocategoria
D!, devendo o candidato apresentar a respectiva habilitação quando da realização da prova prática, sob
penadenãopoderrealizaraprovaprática.
PROVAPRÁTICADEVOLANTE:
Ondeserãotestadososconhecimentospráticoseoperacionaisdocandidato,comorealizaçãodemanobras
eprocedimentospráticosdefuncionamento,sendooequipamentoaserutilizado,oveículodorespectivo
cargo.


OPERADORDEETA
Rotinasadministrativaseoperacionaisdaáreadeatuação.Aplicativosesistemasinformatizadosdaáreade
atuação.Normastécnicasdaáreadeatuação.Conhecimentode:Elementos,átomosecompostoseligações
químicas.Nomenclaturaquímicadoscátions,ânions,compostosorgânicoseinorgânicos.Conceitodemole
massas molares; determinação de fórmulas químicas; técnicas de separação de compostos inorgânicos e
orgânicos; equações químicas, representação e balanceamento; soluções aquosas e precipitação; ácidos
bases e reações redoxes; estequiometria de reação; equilíbrio químico; cinética química; preparação e
padronização de soluções; fundamentos teóricos de análise qualitativa (aparelhagem e técnica);
fundamentos teóricos da analise quantitativa inorgânica e orgânica; gravimetria; titulometria; técnicas
eletroanalíticas básicas; espectrofotometria; princípios de controle de qualidade em analise química
inorgânica e orgânica; segurança em laboratório; conceitos gerais sobre esterilização e desinfecção de
materiaisdelaboratório.Noçõesbásicasdeanalisesbacteriológicas(tubosmúltiplosemembranafiltrante).
DoençasdeVeiculaçãoHídrica,Portaria518/2004ͲMinistériodaSaúde.NoçõesdeTratamentodeÁgua.


GARI
1. Noções sobre seleção e separação de tipos de lixo. 2. Cuidados do manuseio do lixo. 3. Materiais
biodegradáveis(oquesão,quaissão),materiaisrecicláveis(oquesão,quaissão).4.ColetasdeLixoetipos
derecipientes;5.Normasbásicasdesegurançaparacarregaredescarregarcaminhões.6.AterroSanitário;
7. Manutenção de limpeza de praças, ruas e estradas; 8. Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e
pastosos;9.Reciclagem;10.Proteçãoaomeioambiente:utilizaçãodemateriais,conservação,descartese
impactosambientais;11.Equipamentosdeproteção.12.Segurançanotrabalho.


GUARDA
Noçõesdesegurançanotrabalho:EPIsͲEquipamentosdeProteçãoIndividual;Noçõesdehigieneelimpeza;
RegrasdeSegurança;EquipamentosdeProteção;Relaçõesinterpessoais;Éticaprofissional,Noçõesacerca
das funções inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de
acidentes; Primeiros socorros; Atitudes diante de incêndios (uso de extintores); Postura profissional.
Organização;conhecimentosbásicosinerentesàáreadeatuação,doconjuntodeatribuiçõesdocargo,do
serviçopúblicoedeservidorespúblicosmunicipais.
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ENSINOMÉDIOCOMPLETO
Aprovaobjetivaparaoscargosdenívelmédioseráelaboradadeacordocomacomposiçãoestabelecida
nosubitem4.2.2econsistirãoem:


LINGUAPORTUGUESA
1.Interpretaçãodetexto;2.Usoinformaleformaldalíngua;usodalínguaeadequaçãoaocontexto,norma
culta; 3. Elementos da comunicação e funções da Linguagem; 4. Significação de palavras: antonímia,
sinonímia,homonímia,parônima.Polissemia.Denotaçãoeconotação.5.Ortografia;6.Classesdepalavras;
7.Estruturaeformaçãodepalavras.8.Acentuaçãográficaetônica.9.Sintaxe:oraçãoeperíodo,tiposde
sujeito, tipos de predicado, processos de coordenação e subordinação, regência nominal e verbal, crase,
concordâncianominaleverbal,pontuação.NovaOrtografia:mudançasnoalfabeto,mudançasnasregrasde
acentuação,usodohífen.


CONHECIMENTOSGERAIS
História Política e Econômica de Mato Grosso: 1. Antecedentes históricos da fundação de Cuiabá, 1.1.
FundaçãodeCuiabá,1.2.Idéiasdeadministradoreseprimeirosdesentendimentos,1.3.RodrigoCésareo
ouro de Cuiabá; 1.4. Os Lemes; 1.5. Índios Paiaguás; 1.6. Fundação de Vila Bela; 1.7. CapitãesͲgenerais de
1748 a 1821; 1.8. Forte de Coimbra; 1.9. Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10. A Rusga; 1.11. Os
Alencastro.1.12.MatoGrossonaguerradoParaguai;1.13.DivisãodoEstado.
GeografiadeMatoGrosso:1.1.MatoGrossoearegiãoCentroͲOeste;1.2.GeopolíticadeMatoGrosso;1.3.
Ocupaçãodoterritório;1.4.AspectosfísicosedomíniosnaturaisdoespaçomatoͲgrossense;1.5.Aspectos
socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6. Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7. Programas
governamentaisefronteiraagrícolamatoͲgrossense;1.8.AeconomiadoEstadonocontextonacional;1.9.A
urbanizaçãodoEstado;1.10.Produçãoeasquestõesambientais.
História do Município de Serra Nova Dourada: 1.1. Aspectos históricos e geográficos; 1.2. Aspectos
econômicos e sociais; 1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4. Atualidades gerais: político,
econômico,socialeambiental.


CONHECIMENTOSESPECÍFICOS
ADI AUXILIARDESENVOLVIMENTOINFANTIL
Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB Ͳ Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Desenvolvimento da
criança.ImportânciadaarteebrincadeirasnaEducaçãoInfantil.Higieneelimpezadecriançasemcreches.
Prevenção de acidentes. Segurança alimentar e noções de valor nutricional na alimentação de crianças.
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho; Direito da Criança e do
adolescente(ConstituiçãoFederaleaLein.º8.069/90 EstatutodaCriançaedoAdolescente).





AGENTEADMINISTRATIVO
1.Controledeestoquedealmoxarifado;controledeprotocolo,deportariaederecepção;2.Atendimento
aopúblico;3.Noçõessobreregistrosdeexpedientes;seletividadededocumentaçõesepautasdereuniões;
4.Técnicasdearquivoseconservaçãodedocumentos;5.Elaboraçãodeofícios;correspondências;técnicas
de agendamento; formas de tratamentos; abreviações de tratamentos de personalidades; 6. Noções de
técnicasdesecretariar;usodefaxeinternet;7.Regrasdecomportamentonoambientedetrabalho;regras
dehierarquiasnoserviçopúblico;regrasbásicasdecomportamentoprofissionalparaotratodiáriocomo
públicointernoeexternoecolegasdetrabalho;8.Zelopelopatrimôniopúblico;normaspatrimoniaiseseu
gerenciamento(tombamento,controle,termosderesponsabilidades,baixas,transferênciasealienação);9.
Noçõesdeprevençãodeacidentesdetrabalhoeincêndio;10.Noçõesbásicassobrelicitaçõesecontratos
administrativos;11.Noçõesbásicassobreelaboraçãodefolhadepagamentoeencargossociais(previdência
socialeimpostosdiversos).
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AUXILIARADMINISTRATIVO
Recebimento,encaminhamentoearquivamentodedocumentosoficiais.Noçõesdeadministraçãopública:
níveis de administração e competências gerenciais. Documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos,
importância, organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento.
Redaçãooficialeseusmodelos.Formasdetratamentoeabreviaturas.Endereçamentodecorrespondências.
Siglas dos estados da federação. Administração de materiais: conceitos, cadastramento de fornecedores,
almoxarifado,recebimentoearmazenagem.Processo:análise,encaminhamento,noçõesdeprotocolo.Atos
Administrativos.Benspúblicoseserviçospúblicos.Processoadministrativodisciplinareresponsabilidadedo
agentepúblico.Atendimentoaopúblico.

TÉCNICODEENFERMAGEM
1.ÉticaProfissional;2.Conceitodesaúdeedoença;3.AssistênciadeEnfermagem;conceitoeobjetivo;4.
Equipe de Enfermagem; 5. Tipos de unidade de saúde; Unidade do paciente; 6. Prevenção e controle de
infecçãohospitalar;Medidasdeassepsia;higienização;desinfecção;antissepsiaeesterilização;preparode
materialparaesterilização;7.Segurançadopacienteacamado;movimentação,tiposeobjetivos;transporte,
precauções e conforto; 8. Pesagem e mensuração; 10. Verificação de temperatura, pulso, respiração e
tensão arterial; 11. Finalidades e cuidados na aplicação quente e fria no cateterismo; 12. Instilação e
irrigaçãovesicalnalavagemvaginalenospuretivos;13.Condutaeassistênciaimediataemcasosdeasfixia,
hemorragia, vômito, fratura, lipotimia, convulsão, insolação, corpo estranho, picada de insetos e
envenenamentos; 14. Administração de medicamentos por via oral e parenteral; 15. Preparo de drogas e
soluções.


TÉCNICOSEGURANÇADOTRABALHO
Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
(NR's). Meios de comunicação: recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das
relaçõeshumanasedotrabalho.Proteçãocontraincêndio.Administraçãoaplicada.Acidentesdetrabalho:
legislação,causas,consequências,programasdeprevenção,comunicaçãoeanálisedeacidentes.Estatísticas
de acidentes. Doenças profissionais. Legislação relativa a Aposentadoria Especial, Auxílio Doença e Auxílio
Acidente. Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. Movimentação e
armazenamento de materiais. Agentes ambientais. Equipamentos de proteção individual (EPI) e
Equipamentos de proteção coletiva (EPC). Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de
tecnologiaindustrial.Aspectosdesaúdecoletiva.



ENSINOSUPERIOR
Aprovaobjetivaparaoscargosdenívelsuperiorseráelaboradadeacordocomacomposiçãoestabelecida
nosubitem4.2.2econsistirãoem:


LINGUAPORTUGUESA
1.Leituraeinterpretaçãodetextosdescritivos,dissertativos,narrativos;gênerodetextos;coesãotextual;
coerência textual; sinonímia, homonímia e parônima; figuras de linguagem; vícios de linguagem. 2.
Ortografia. 3. Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento
diferencial; acentuação dos hiatos; acentuação dos ditongos. 4. Morfologia: estrutura e formação de
palavras, processos de formação de palavras; classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome,
preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. 5. Sintaxe: termos essenciais da oração
(sujeitoepredicado),termosintegrantesdaoração(objetodireto,objetoindireto,complementonominal,
agente da passiva), termos acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial), termo
independente (vocativo); orações coordenadas e orações subordinadas; concordância nominal;
concordância verbal; regência nominal; regência verbal; uso da crase; pontuação. Nova Ortografia:
MudançasnoAlfabeto,MudançasnasRegrasdeAcentuação,UsodoHífen.
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CONHECIMENTOSGERAIS
HISTÓRIADEMATOGROSSO:1.Períodocolonial:MatoGrossoespanhol,bandeiraspaulistasedescoberta
doouro,transferênciadogovernopaulistaparaCuiabá,transporteeabastecimentodaregiãomineradora,
CapitaniadeMatoGrossoeconsolidaçãodaposseportuguesa;2.Períodoimperial:transferênciadacapital,
Rusga, Guerra do Paraguai, trabalho escravo, economia entre 1870 e 1930; 3. Período republicano:
República Velha e movimentos coronelistas, Comissão Rondon, Era Vargas, Terceira República em Mato
Grosso,RegimeMilitareDesmembramentodoEstado,NovaRepública.
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO: 1. Localização geográfica; 2. Regionalização; 3. Paisagem natural: relevo,
recursos minerais, hidrografia, clima, biomas, áreas protegidas; 4. Colonização: ocupação do território nas
décadas de 1940 e 1950, fronteira agrícola e projetos de colonização pós Ͳ 1960; 5. Estrutura econômica:
agropecuária e agronegócio, estrutura agrária, indústria, Produto Interno Bruto, comércio exterior,
transportes,energia,turismo;6.População:dinâmicademográfica,urbanização,comunidadesquilombolas,
povosindígenas;7.MunicípiosdeMatoGrosso.
MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA: aspectos históricos, geográficos, político Ͳ administrativos,
econômicos,sociaiseculturais.
ATUALIDADES:domíniodetemasatuaisrelacionadosaomunicípiodeSerraNovaDourada,aoEstadode
Mato Grosso, ao Brasil e ao cenário internacional que foram amplamente noticiados nos meios de
comunicaçãonosúltimosseismesesanterioresàdatadeaplicaçãodaprovaescrita.


CONHECIMENTOSESPECÍFICOS


FARMACÊUTICO FARMÁCIABÁSICA
1 Farmacologia clínica e terapêutica. 2. Farmacovigilância. 3. Interações medicamentosas. 4. Fármacos e
exames laboratoriais. 5. Analgésicos, antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, antialérgicos, antiͲ
hipertensivos, antiácidos, anorexígenos, antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, vitaminas. 6.
Fármacos na gestação / amamentação. 7. Microbiologia e Imunologia Clínica. 8. Hematologia. 9. Vias de
administraçãodefármacos.10.Corticoides.11.AntiͲinflamatórios.12.Formasfarmacêuticas13.Doenças
causadasporvermes


FISIOTERAPEUTANASF
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia.
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e
mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da
cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e
neurológica.Técnicasbásicasem:cinesioterapiamotoraerespiratória,manipulações,fisioterapiamotorae
respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação:
exercícios ativos, ativosͲ assistidos, passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia,
termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas
doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes
musculares.Consequênciasdaslesõesneurológicas.Aspectosgeraisqueenglobamavaliaçãoetratamento
nasdiversasáreasdeatuaçãodafisioterapia.


MÉDICOCLINICOGERAL
Aspectos clínicos, epidemiológicos, fisiopatologia e tratamento de: Insuficiência Cardíaca, Insuficiência
Coronariana,InsuficiênciaHepática,InsuficiênciaRenalAgudaeCrônica,Pneumonias,DoençasPulmonares
Obstrutivas (Asma, Bronquite Crônica, Enfisema Pulmonar), Síndrome do Desconforto Respiratório do
Adulto, Diarréia Aguda e Crônica, Imunodeficiências primárias e adquiridas, Diagnóstico Diferencial e
AbordagemdoPacienteemComa,Anemias,DistúrbiosSomatoformes,DesnutriçãonoAdulto,Distúrbiosda
Hemostasia,DiagnósticoDiferencialdasArtrites,LeucemiaseLinfomasesuascomplicações.Conhecimentos
gerais de Medicina Legal. Suporte avançado em trauma. Suporte avançado em cardiologia; Doenças
autoimunes (Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatoide, Febre Reumática, Artrites Soronegativas),
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Distúrbios do Equilíbrio ÁcidoͲBásico, Distúrbios Hidroeletrolíticos, Neoplasias Primárias e Metastáticas,
DiabetesMellitusesuascomplicaçõesagudasecrônicas,SíndromedoHipoeHipertireoidismo.Execuçãode
teleconsultoriaantesdefazerencaminhamentos.


NUTRICIONISTA
1. Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; 2. Conhecimento da Ética Profissional; 3.
Nutrição Social: Conceito de saúde e doença; 4. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Política
NacionaldeSaúde;PolíticadeAlimentaçãoeNutriçãonoBrasil;5.ConceitosBásicosdeNutriçãoemSaúde
Pública:fomeedesnutrição;6.AspectosEconômicoSocialdeDesnutrição:Produçãoecomercializaçãode
alimentos;Poderaquisitivoeconsumo;7.Basesparaaelaboraçãodeprogramasdenutrição;8.Nutriçãoe
infecção;9.Diagnósticodoestadonutricionaldapopulação:Indicadores;SistemadeVigilânciaNutricional;
10. Epidemiologia da Desnutrição: Desnutrição protéicoͲenergética; 11. Metodologia de Avaliação; 12.
Consequências orgânicas; 13. Orientação Nutricional; Nutrição das gestantes adolescentes e adultas:
Necessidades nutricionais; Seleção de alimentos em função da qualidade, do custo e dos hábitos
alimentares;OrientaçãoNutricionalàgestaçãonormalenasalteraçõesmaiscomunsdagravidez(náuseas,
piroses, constipação e controle de peso); 14. Avaliação do Estado Nutricional; Nutrição de Nutriz:
Necessidades Nutricionais; Orientação Nutricional; 15. Avaliação do Estado Nutricional; Nutrição de
Lactente: Digestão; Necessidades Nutricionais; 16. Crescimento e Desenvolvimento; 17. Alimentação no
primeiro ano de vida; 18. Aleitamento Materno: Técnica de Aleitamento; Obstáculos e ContraͲindicação;
Composiçãodoleitematerno;Desmame;19.AleitamentoArtificial:Indicaçõesdosdiferentestiposdeleite;
20. Determinação e preparo de fórmulas lácteas; 21. Alimentação do Lactente a PréͲtermo: Necessidades
Nutricionais; Orientação Nutricional; Avaliação do Estado Nutricional; 22. Alimentação do PréͲ escolar:
NecessidadesNutricionais;Característicasdealimentação.


PSICÓLOGODONASF
1. As interͲrelações familiares: orientação psicológica da família Ͳ A criança e a separação dos pais; o
psicólogoeacriança,vítimademaustratos;menoreacondutaantiͲsocial;noçõesbásicasdepsicanálise;o
poder público e o menor; a equipe multidisciplinar na vara de menores e de família o psicólogo nessa
equipe; psicologia geral Ͳ sensação e percepção; processo psicodiagnóstico  anamnese, testes de
personalidades,denívelmental,entrevistadecoletadedadosecoletiva;2.Psicologiadocomportamento:
2.1. Reforçamento negativo; 2.2. Reforçamento positivo; 2.3. Punição; 2.4. Emparelhamento de estímulos;
2.4. Distúrbios de comportamento; 2.5.Esquiva; 3. Depressão: tratamento; o que é? De onde vem? 4.
Síndromedopânico;5.Psicoterapia;6.Estresseprincipaissintomas;conceito;7.Psicoterapiaindividualou
emgrupo,decasalefamília;criançaseadolescentes;8.NoçõesdeRelacionamentosInterpessoais:Regras
decomportamentonoambientedetrabalho;Regrasdehierarquiasnoserviçopúblico;9.Regrasbásicasde
comportamentoprofissionalparaotratodiáriocomopúblicointernoeexterno,colegasdetrabalhoezelo
pelopatrimôniopúblico;10.Políticadesaúdemental,opapeldoprofissionalinseridanasaúdedafamília.
11.ConhecimentosobreSUAS,NOB,CadastramentoÚnico,ProgramaBolsaFamília.


PROFESSORPEDAGÓGICO/PROFESSORFUNDAMENTALII
1.LeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoBrasileira9394/96.2.TendênciasPedagógicasdaEducação(Liberais
eProgressistas).3.PsicologiaGenética(Piaget).4.TeoriaSócioͲconstrutivista(Vygotsky).5.EstadodeMato
Grosso Prefeitura Municipal de Denise CNPJ: 03.953.718/0001 Ͳ 90 Página 33 Henri Wallon Ͳ O
desenvolvimentoinfantil.6.APsicogênesedaEscrita.7.OProjetoPolíticoPedagógicodaEscola.8ͲFilosofia
eEducação:Asconcepçõesdaeducação,Osgrandespensadoresemeducação,Pensadoresmodernosepós
Ͳ modernos da educação. 9 Ͳ Sociologia da comunicação: pressupostos (paradigmas sociológicos: Marx,
Durkheim,Weber).10.ParâmetrosCurricularesNacionais(sériesiniciaisereferenciasdaeducaçãoinfantil).
11. Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. 12. A Literatura Infantil na Escola. 13. Educação e
Ludicidade. 14. Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e raciais). 15. Educação Inclusiva sob a
perspectiva da Educação Especial. 16. Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia
Libertadora (Paulo Freire). 18. Tecnologias, Informática e Educação. 19. ECA Ͳ Estatuto da Criança e do
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Adolescente. 20 Ͳ Escola organizada por ciclos de formação humana; Escola em ciclos e avaliação da
aprendizagem.

PROFESSORDELETRAS
1.Interpretaçãodetexto;2.Fonética;3.Sílabas;4.Tonicidade;5.DivisãoSilábica;8.Ortográfica;7.Acentuação
gráfica;8.Estruturadaspalavras(prefixosesufixos);9.Formaçãodaspalavras(radicaisgregoselatinos);10.
Significado das palavras; 11. Sinais de Pontuação; 12. Crase; 13. Colocação pronominal; 14. Figuras de
linguagem;15.Verbos;18.ConcordânciaVerbalenominal;17.Sintaxe frase,oração18.Períodocomposto
por coordenação e subordinação; 19. Literatura 20. Gêneros literários. Evolução das escolas literárias; 21.
Classicismo;22.Arcadismo;23.Romantismo;24.Realismo;25.Parnasianismo;28.Simbolismo;27.Barroco;
28.OModernismonoBrasil;29.LiteraturaMatoͲGrossense;30.LiteraturaContemporânea.

PROFESSORDEHISTÓRIA:
IdadeAntigaͲEgito,Mesopotâmia,Hebreus,Fenícios,MedosePersas,GregoseRomanos.IdadeMédiaͲ
Feudalismo, A Alta Idade Média, Baixa Idade Média, A cultura medieval européia. Idade Moderna Ͳ
Mercantilismo,ExpansãoMarítimaeaRevoluçãoComercial,ORenascimentoCultural,AReformaReligiosa,
Absolutismo, O Iluminismo e o liberalismo político, O expansionismo Espanhol e Português. Idade
ContemporâneaͲ(séculosXVIIIeXIX)ͲARevoluçãoFrancesa,EraNapoleônicaeoCongressodeViena,A
RevoluçãoIndustrial,Oliberalismoeasnovasdoutrinassociais,AEuropadoSéculoXIX,OImperialismodo
Século XIX. Ͳ (século XX) Ͳ Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Crise de 1929, O NaziͲFacismo,
Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, O socialismo na China e em Cuba, A descolonização afroͲasiática,A
NovaOrdemMundial.HistóriadaAméricaͲAssociedadesAmericanasͲ(incas,astecasemaias),AAmérica
no Século XIX, A Formação dos Estados Nacionais e Liberais da América Latina, Os EUA do Século XIX, A
América no Século XX, A Revolução Cubana, A América na Nova Ordem Mundial, A Redemocratização da
América Latina. História do Brasil Ͳ Brasil ColôniaͲ organização política e econômica, movimentos
revolucionários e emancipatórios, Brasil Império. Independência do Brasil, Período Regencial, Segundo
Império,ProclamaçãodaRepública,RepúblicaVelha,ASemanadaArteModerna,ARevoluçãode30eaEra
Vargas, Nova República, Período Militar no Brasil, Redemocratização do Brasil, O Brasil e a nova ordem
geopolíticamundial,Mercosul.

SerraNovaDouradaͲMT,14dejulhode2017.



KayaMarleySouzaRibeiro
PresidentadaComissãoOrganizadoradoProcessoSeletivoSimplificadonº001/2017
















26

http://www.estudegratis.com.br

ESTADODEMATOGROSSO
PREFEITURAMUNICIPALDESERRANOVADOURADA

ANEXOIV REQUERIMENTODEISENÇÃODETAXADEINSCRIÇÃO

REQUERIMENTODEISENÇÃODATAXADEINSCRIÇÃO
Eu,______________________________________________________________inscrito(a)noProcesso
Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada Ͳ MT, inscrição
nº._________, concorrente ao cargo de _______________________________________, CPF nº
_______________________ portador do documento de identidade nº, _____________________,
residente e domiciliado na __________________________________________________________,
nº._______,Bairro________________________________,Cidade_______________________,Estado
________________________________,CEP:_________________,requeraVossaSenhoriaisençãoda
taxadeinscrição,conformeitem2.8desteEdital.

(Assineasuaopção)
1.()DOADORDESANGUE
Anexar:IdentificaçãodeDoador(Cartão)ecomprovantedenomínimo1(uma)doaçãonosúltimos12
meses;
2.()HIPOSSUFICIENTE
Anexar:Fotocópiadocomprovantederenda(contracheque)oudeclaraçãoescritadequeseencontre
desempregadoacompanhadodefotocópiaautenticadadaCarteiradeTrabalhodaProvidenciaSocial 
CTPS, especificamente das anotações dos contratos de trabalho, e apresentar cópia do número de
Identificação Social  NIS atribuída pelo Cadúnico do Governo Federal, bem como, informando que é
membrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecretonº6.135,de2007.
Nessestermos.
Peçodeferimento.

SerraNovaDouradaͲMT,____de_____________de______.

______________________________________
Assinaturado(a)Candidato(a)

(ParausoexclusivodaComissãodoProcessoSeletivoSimplificado)
()Deferido
()Indeferido
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ESTADODEMATOGROSSO
PREFEITURAMUNICIPALDESERRANOVADOURADA

ANEXOV FORMULÁRIODEPROCURAÇÃO

Eu, (nome completo) ____________________________________________________________________,
(nacionalidade)_________________________,(estado civil) __________________________, (profissão)
_____________________________________,nascido(a)em_________________,portador(a)daCédulade
IdentidadeRGnº_________________________________edoCPFnº____________________,residentena
Rua/Av._____________________________________________________________, nº _______, Bairro
__________________________, Cidade de ________________________________ Estado _________,
CEP_______________, Telefone nº ____________________, NOMEIO E CONSTITUO MEU BASTANTE
PROCURADOR(A)o(a)senhor(a)(nomecompleto)_______________________________________________,
(nacionalidade)______________,(estadocivil)_________________,(profissão)_______________________,
nascido(a) em ____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
_____________________________ e do CPF nº ________________________________, residente na
Rua/Av.________________________________________________________________, nº _______, Bairro
__________________________,Cidadede______________________________Estado________________,
CEP___________________,Telefonenº___________________________,paraofimespecíficodeassinaro
requerimentodeinscriçãodoProcessoSeletivoSimplificadodaPrefeituraMunicipaldeSerraNovaDourada
ͲMT.


SerraNovaDouradaͲMT,____de_____________de______.


___________________________________
Assinaturado(a)requerente
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