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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

ADILSON GONÇALVES DE MACEDO, Prefeito do Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL, 
nomeada pela Portaria nº 18.426/2022, de 23 de fevereiro de 2022, mediante as condições estipuladas 
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, que estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2022, destinado a selecionar 
candidatos para provimento de vagas da Estrutura Administrativa a qual destina-se ao recrutamento e 
seleção de candidatos aos cargos descritos, mediante as condições estabelecidas neste edital, por prazo 
determinado. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO a que se refere o presente edital será organizado e executado 
pela empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA-ME, com supervisão dos membros da 
Comissão de Organização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nomeada pela Portaria nº 
18.426/2022, de 23 de fevereiro de 2022, que ficará instalada na sede da Prefeitura Municipal de Barra 
do Garças. 
1.2. O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO se destina a selecionar candidatos para o 
provimento dos cargos para o preenchimento de vagas temporárias, verificando o preenchimento de 
todos os requisitos necessários à sua investidura. 
1.3. As informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos, 
não serão fornecidas por telefones ou e-mail. Devendo o candidato, observar as formas de divulgação 
estabelecidas neste edital e de mais publicações nos endereços eletrônicos: 
https://www.metodoesolucoes.com.br, https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ e 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/.  
 
2. DOS CARGOS 
 

Nº DO 
CARGO 

CARGO REM. C.H. PROVA 
OBJETIVA 

PROVA 
DE 

TITULO 

REQUISITOS Nº DE 
VAGAS 

 

CADASTRO 
RESERVA 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

001 Auxiliar de Cozinha R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 03 03 

002 Auxiliares de Serviços Gerais R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 60 18 

003 Copeiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 04 02 

004 Cozinheiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 03 02 

005 Maqueiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 09 04 

006 Motoristas R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 28 13 

007 Porteiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 05 02 

008 Vigias R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 25 12 

009 Fiscais Ambientais R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 02 02 

010 Tratorista R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 02 02 

011 Motorista de Caminhão R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 01 02 

https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://site.novacanaadonorte.mt.gov.br/
https://www.tce.mt.gov.br/diario
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Caçamba 

012 Eletricista R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 01 01 

013 Operador de Máquinas R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 
+ curso de operador 
ou comprovação de 
experiência 

05 03 

014 Operadores de Máquinas  
Escavadeira Hidráulica-PC 

R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 
+ curso de operador 
ou comprovação de 
experiência 

02 02 

015 Mecânico R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 01 01 

016 Pedreiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 04 02 

017 Ajudante de Pedreiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 07 05 

018 Armadores R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 01 02 

019 Carpinteiros R$ 1.210,00 40h SIM - Ens. fund. Completo 01 02 

Nº DO 
CARGO 

CARGO REM. C.H. PROVA 
OBJETIVA 

PROVA 
DE 

TITULO 

REQUISITOS Nº DE 
VAGAS 

 

CADASTRO 
RESERVA 

NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

020 Agentes de Combate a 
Endemias 

R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 14 08 

021 Assistentes Administrativos R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 50 30 

022 Atendentes de Farmácia R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 
+ curso específico 

02 02 

023 Auxiliares de Farmácia R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 
+ curso específico 

10 05 

024 Auxiliares de Laboratório R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 
+ curso específico 

02 02 

025 Técnicos de Laboratório R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo 

03 02 

026 Auxiliares de Saúde Bucal - 
ASB 

R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 
+ curso específico 

10 06 

027 Fiscais Sanitários R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 02 02 

028 Técnicos de Enfermagem R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo 
+ registro  

100 50 

029 Técnicos em Radiologia R$ 1.350,00 24h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo 
+ registro 

10 03 

030 Técnicos em Segurança do 
Trabalho 

R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo 
+ registro 

01 01 

031 Auxiliares Administrativos R$ 1.350,00 40h SIM - Ens.  Médio 
Completo + Curso 
Básico de informática 

50 25 

032 Auxiliar Topógrafo R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 01 01 
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033 Oficineiros Sociais R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 02 02 

034 Topógrafo R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo  

01 03 

035 Agrimensor  R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Técnico 
específico Completo 

01 01 

036 Inspetores Sanitários para 
produtos de origem animal - 
SIM 

R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 
+ curso específico 

01 01 

037 Agentes de inspeção 
sanitária e Industrial de 
Produtos de Origem Animal - 
SIF 

R$ 1.350,00 40h SIM - Ens. Médio Completo 31 15 

038 Técnico em Imobilização R$ 1.350,00 40h SIM  Ens. Médio completo 
ou Técnico em 
enfermagem + curso 
Técnico em 
imobilização 

04 04 

Nº DO 
CARGO 

CARGO REM. C.H. PROVA 
OBJETIVA 

PROVA 
DE 

TITULO 

REQUISITOS Nº DE 
VAGAS 

 

CADASTRO 
RESERVA 

NÍVEL SUPERIOR 

039 Assistente Social R$ 2.311,94 30h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

14 05 

040 Biomédicos R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 02 

041 Bioquímicos com 
Especialidade em Exames 
Citológicos 

R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 02 

042 Enfermeiros R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

65 30 

043 Engenheiro de Alimentos R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 02 

044 Farmacêuticos/Bioquímicos R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

06 04 

045 Fisioterapeutas R$ 2.311,94 30h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

24 10 

046 Fonoaudiólogos  R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

03 03 

047 Médicos Veterinários R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

03 05 

048 Nutricionistas  R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

05 03 

049 Odontólogos R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

08 04 

050 Psicólogos R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

12 04 

051 Químico R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 
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052 Tecnólogos da Informação R$ 3.074,88 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico 01 03 

053 Terapeuta Ocupacional R$ 2.311,94 30h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 

054 Engenheiro Civil R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 

055 Agrônomos R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 03 

056 Engenheiro Florestal R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 

057 Engenheiros Civis/Arquitetos R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

04 03 

058 Engenheiro Ambiental R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 

059 Engenheiro Eletricista  R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 

01 01 

060 Educadores Sociais R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico 04 03 

061 Jornalistas R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico 01 02 

062 Analista Ambiental  
(Eng. Ambiental) 

R$ 2.650,00 40h SIM SIM Ens. Sup. Específico + 
Reg. Cons. Classe 
(Eng. Ambiental) 

01 01 

*As atribuições de cada cargo encontram-se descritas no Anexo I deste Edital. 
 

3. INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00 horas e 01 minuto do dia 04 de abril de 2022 até às 23 
horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 21 de abril de 2022, através do endereço 
eletrônico www.metodoesolucoes.com.br.   
3.2. As inscrições serão realizadas somente via internet no endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao 
Processo Seletivo Simplificado, conforme o procedimento estabelecido abaixo: 
a) Ler atentamente este Edital e seus anexos, certificando-se que possui todos os requisitos 
exigidos para investidura no cargo. 
b) Preencher corretamente o formulário eletrônico de inscrição e confirmar a transmissão dos 
dados pela Internet. 
c) Imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição correspondente e efetuar o pagamento em 
qualquer agência bancária até o vencimento. 
3.2.1. O vencimento do pagamento das inscrições para ter sua validade, será até o dia 15 de abril de 
2022. 
3.2.1.1. O valor da taxa de inscrição será a seguinte: 

Cargos de Nível Superior R$ 60,00 (Sessenta reais) 

Cargos de Nível Médio R$ 40,00 (Quarenta reais) 

Cargos de Nível Fundamental R$ 30,00 (Trinta reais) 

3.2.2. Boleto bancário com vencimento até o dia 15 de abril de 2022, disponível no endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br, somente poderá ser impresso após a conclusão do preenchimento da 

ficha de solicitação de inscrição on-line. 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
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3.2.3. As inscrições realizadas via internet somente serão confirmadas após a comprovação do 

pagamento do valor da inscrição. 

3.2.4. A empresa Método e Soluções Educacionais LTDA, bem como o Município de Barra do Garças não 

se responsabilizam por solicitações de inscrições via internet não recebidas por motivo de ordem 

técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitam a transferência de dados. 

3.2.5. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o 

cargo para qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua 

inscrição indeferida. 

3.2.6. O descumprimento das instruções via internet implicará a não efetivação da inscrição. 

3.2.7. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com 

as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento. 

3.2.8. Ao inscrever-se no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO é recomendável ao candidato observar 

atentamente as informações sobre a aplicação das provas. 

3.2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição via internet serão de inteira responsabilidade 

do candidato. 

3.2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo. 

3.2.11. O candidato poderá realizar somente uma inscrição. 

3.2.12. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: não 

realização ou anulação do Processo Seletivo Simplificado. 

3.2.13. Não serão aceitas inscrições por via postal, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 

pagamento, condicionais ou extemporâneas, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste 

edital. 

 

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 

direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição 

Federal - §1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - art. 3º). 

4.2. Ter na data da posse, no mínimo 18 (dezoito) anos completos. 

4.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 

serviço militar. 

4.4. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 

4.5. Possuir aptidão física e mental, apuradas à época da posse para o exercício do cargo. 

4.6. Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo e o registro do órgão de fiscalização do exercício 

profissional, caso existente, desde que as atribuições do cargo pretendido exijam o respectivo registro. 

4.8. Cumprir as exigências contidas neste Edital e ser aprovado em todas as fases nele previstas. 

4.9. A habilitação e a escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o 

provimento do cargo, deverão ser comprovadas quando da nomeação até a posse do candidato 

aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, 

implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível. 
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5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1. Terão direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encontrarem desempregados ou 

que perceberem até um salário mínimo, os inscritos no Cadastro Único- CadÚnico – para famílias de 

baixa renda, que serve de base para os programas sociais do Governo Federal, até a data de publicação 

do Edital de abertura do certame, que for doador regular de sangue, ou ainda, que prestarem serviços 

no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, plebiscitos ou 

referendos, bem como os jurados que prestarem serviço perante o Tribunal do Júri em uma das 

comarcas do Estado de Mato Grosso, conforme Lei Estadual n° 11.238, de 28 de outubro de 2020, sendo 

permitido apenas 01 (um) pedido de isenção por candidato. 

5.2. Os maiores de 60 anos na forma da Lei, completados até a data de publicação do Edital de 

abertura do certame; 

5.3. Pessoas com deficiência, devidamente comprovado por laudo médico.  

5.4. Os candidatos com direito à isenção deverão observar os seguintes procedimentos no ato da 

inscrição: 

5.4.1. Realizar a inscrição e no ato da inscrição selecionar a opção “pedido de isenção”; 

5.4.2. Anexar no próprio site no ato da inscrição os seguintes documentos: 

5.4.2.1. Para candidato desempregado, cópia da página de identificação (frente e verso) da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, bem como fotocópia de todas as folhas 

de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e a data de saída, assim como a folha 

subsequente em branco; 

5.4.3.1. Para o candidato que possui Carteira de Trabalho digital, deverá apresentar extrato completo da 

CTPS, constando a inexistência de vinculo vigente;  

5.4.3.2. Para candidato que receba até um salário mínimo, fotocópia da página de identificação (frente e 

verso) da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, bem como 

fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e o valor da 

remuneração e a folha subsequente em branco ou fotocópia do contracheque (holerite) referente aos 

dois últimos meses que antecedem a publicação do edital. 

5.5. Para os inscritos no Cadastro Único - CadÚnico – destinado a famílias de baixa renda, que serve 

de base para os programas sociais do Governo Federal, basta inserir o número do cadastro, que o 

sistema automaticamente buscará os dados no CadÚnico. 

5.6. A comprovação de doadores de sangue deverá ser feita por meio de documento comprobatório 

padronizado (declaração de regularidade) de sua condição de doador regular, expedido por banco de 

sangue público ou privado (autorizado pelo poder público), em que faz a doação, constando no mínimo 

três doações no período de doze meses, anteriores a publicação deste edital. 

5.7. A comprovação da Pessoa com Deficiência, deverá ser mediante apresentação de Laudo Médico 

Pericial, na forma do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

5.8. Para enquadramento ao benefício previsto na Lei n° 11.238/2020, o eleitor convocado e o jurado 

terão que comprovar, por meio de certidão expedida pela Justiça Eleitoral ou Vara Criminal do Tribunal 

do Júri competente, o serviço prestado à Justiça Eleitoral ou Tribunal do Júri por, no mínimo, dois 

eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo) ou júri, consecutivos ou não. 
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5.8.1.  Para fins de comprovação do serviço prestado, o candidato deverá apresentar, no ato da 

inscrição, comprovante expedido pela Justiça Eleitoral ou Vara Criminal do Tribunal do Júri, contendo o 

nome completo do eleitor ou jurado, a função desempenhada, o turno e a data da eleição e/ou as datas 

em que prestou serviço de jurado perante o Tribunal do Júri. 

5.9  O requerimento de isenção de taxa de inscrição conforme mencionado no item 5, será somente 

pelo site www.metodoesolucoes.com.br , no período entre 04 a 05 de abril de 2022. 

5.10. A relação dos pedidos de isenção e pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da 

inscrição, nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 11 de abril de 2022, 

nos endereços eletrônicos https://www.metodoesolucoes.com.br, 

https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ e https://diariomunicipal.org/mt/amm/. 

5.11. Não serão aceitos, documentos de solicitação de isenção fora da data estipulada no item 5.9. 

5.12. Após a data estipulada neste edital, o campo para anexar os documentos será desabilitado. 

5.13. O candidato que teve seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição indeferido, poderá 

participar do presente certame, desde que efetue, até o último dia das inscrições, o pagamento da taxa 

e siga todas as demais determinações deste edital. 

5.14. O candidato que não concordar com o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, 

poderá requerer revisão da análise documental apresentada, a fim de comprovação para garantir o 

direito, mediante pedido fundamentado no prazo de 12 e 13 de abril de 2022. O mesmo deverá ser feito 

por meio do site www.metodoesolucoes.com.br, no campo “recurso”, utilizando login e senha do 

candidato, seguindo as orientações contidas no site. 

5.15. A divulgação de resultados das impugnações das isenções de taxas de pagamento será publicada 

no dia 14 de abril de 2022. 

5.16. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido 

poderão participar do presente certame, desde que efetuem, até o último dia das inscrições, o 

pagamento da taxa e sigam todas as demais determinações deste edital.  

5.17. A isenção de pagamento de taxa de inscrição não homologa a inscrição do candidato, devendo o 

mesmo se inscrever ao cargo pretendido, dentro do prazo estipulado neste edital. 

 

6. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD E CONDIÇÕES ESPECIAIS 
6.1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultados 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal são asseguradas o direito de inscrição para o cargo em 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência 
de que são portadoras. 
6.1.1. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 que 
regulamenta a Lei Federal nº 7.853/1989, fica reservado ás pessoas com deficiência 5% (cinco por cento) 
das vagas ofertadas para cada cargo. 
a) Se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se 
reservando vagas para pessoas com deficiência; 
b) Se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo 
que o número de vagas destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número 
inteiro subsequente. 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://site.novacanaadonorte.mt.gov.br/
https://www.tce.mt.gov.br/diario
http://www.metodoesolucoes.com.br/
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6.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PCD estas serão preenchidas pelos 
demais classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, com estrita observância à ordem 
classificatória. 
6.1.3. Consideram-se pessoas PCD aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º 
do Decreto Federal nº 3.298/99 e art. 2º, da Lei Federal 13.146/2015. 
6.1.4. As pessoas PCD resguardadas as condições especiais previstas no artigo 7º do Decreto Federal 
9508/2018, participarão do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao dia, horário e ao local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através 
da ficha de inscrição especial, diretamente no site; 
6.1.5. As pessoas com deficiência, após a realização da sua inscrição, deverão anexar no campo 

indicado, contido na área do candidato, laudo médico recente (não superior a 12 meses), até a data da 

publicação do edital, informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador, até o dia 

14 de abril de 2022. 

6.1.6. Serão indeferidas as inscrições na condição especial PCD dos candidatos que não encaminharem 

dentro do prazo e forma prevista no presente edital e no respectivo laudo médico. 

6.1.7. Às pessoas com deficiências visuais (amblíopes) serão oferecidas provas amplificadas, com 

tamanho e letra correspondente ao corpo 24; 

6.1.8. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 

considerados como PCD e não terão provas especialmente preparadas, sejam quais forem os motivos 

alegados; 

6.1.9. O candidato PCD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 

poderá interpor recurso em favor de sua situação; 

6.1.10. A publicação do resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será feita em duas listas, 

contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PCD, e a segunda somente a 

pontuação destes últimos. 

6.2. Lactantes terão o direito de amamentar seus filhos durante a realização de provas, conforme 

determinação da lei 13.872/19. A amamentação poderá ocorrer a cada duas horas, por até trinta 

minutos e o tempo não será descontado do tempo de duração da prova. 

6.2.1. A lactante deverá fazer a solicitação de condição especial no ato da inscrição; 

6.2.2. No dia da prova, a lactante deverá levar uma pessoa para acompanhá-la. O acompanhante 

somente terá acesso ao local das provas até o horário estabelecido para fechamento dos portões e 

ficará com a criança em sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas. 

 
7. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

7.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será de provas objetivas. 
7.1.1. A duração da prova objetiva será de até 03 h (três horas), já incluso o tempo para preenchimento 
da folha de respostas. 
7.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta 
minutos), usando máscara, munido de um dos seguintes documentos originais: Cédula de identidade- 
RG; Carteira de Ordem ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/9/art20190918-04.pdf
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Militar; Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei Federal nº 9.503/1997 (com foto); 
Passaporte. 
7.1.3. Não serão aceitos documentos de identificação pessoal, na modalidade digital (aplicativos de 
smartphones), considerando que será necessária apresentação do documento de identificação pessoal 
durante a realização da prova. 
7.1.4. Os documentos citados no subitem 7.1.2 somente serão aceitos, se neles houver a foto do 
candidato. 
 
8. DAS PROVAS OBJETIVAS 

8.1. A duração da prova objetiva será de até 03 h (três horas), sendo que os locais de aplicação serão 
divulgados na semana que antecede a data da aplicação das provas. 
8.2.   As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá apenas 01 (uma) 
alternativa correta. Será atribuída pontuação 0,0 (zero), às questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
8.3. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independentes de 
recurso. 
8.4. Durantes as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos celulares deverão ser 
desligados na presença de um fiscal de sala, colocados em embalagens e lacradas; no caso de 
candidatos (as) que estiverem portando bolsas, estas serão alocadas em local apropriado. A empresa 
não se responsabiliza pelos pertences do candidato durante aprova. 
8.5. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 
8.5. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais 

em serviço. 

8.6. Será também eliminado do Processo Seletivo Simplificado, o candidato que incorrer nas seguintes 
situações: Se recusar a permanecer até o término da realização das provas e fechamento do malote, em 
se tratando dos últimos três candidatos; deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; 
tratar com falta de respeito os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de 
forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação com os outros candidatos ou com 
pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para 
outros; deixar de atender as normas contidas no caderno de provas e as demais orientações expedidas 
pela organização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
8.7. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal. 
8.8. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que tenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 
8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala. 
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8.10. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1h (uma hora) do 
horário previsto para o início das mesmas e constantes do presente Edital, devendo entregar ao fiscal da 
sala a respectiva folha de respostas. Após realizar a entrega, o mesmo deve se retirar do local da prova. 
8.11. O candidato poderá levar o caderno de provas após decorridos 1h (uma hora) do início da 
prova; 
8.12. O candidato que se ausentar antes do prazo determinado no item anterior, não terá direito a 
reaver o caderno de provas. 
 

9. DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS OBJETIVAS  

9.1. PROVAS DE NIVEL FUNDAMENTAL - NOTA DE CORTE 30 pontos. 
9.1.1. Etapa – prova objetiva com 25 questões 

Matéria Nº de questões Peso Total 

Língua Portuguesa 10 05 pontos 50 pontos 

Matemática e Lógica 05 04 pontos 20 pontos 

Conhecimentos Gerais 10 03 pontos 30 pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

 
9.2. PROVAS DE NIVEL MÉDIO - NOTA DE CORTE 30 pontos. 
9.2.1.  Etapa – prova objetiva com 25 questões 

Matéria Nº de questões Peso Total 

Língua Portuguesa 10 05 pontos 50 pontos 

Matemática e Lógica 05 04 pontos 20 pontos 

Conhecimentos Gerais 10 03 pontos 30 pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

 
9.3. PROVAS DE NIVEL MÉDIO TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR - NOTA DE CORTE 30 pontos  
9.3.1.  Etapa – prova objetiva com 30 questões 

Matéria Nº de questões Peso Total 

Língua Portuguesa 10 03 pontos 30 pontos 

Matemática e Lógica 05 02 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Gerais 05 02 pontos 10 pontos 

Conhecimentos Específicos 10 05 pontos 50 pontos 

TOTAL GERAL 100 PONTOS 

9.4. Os conteúdos Programáticos das provas estão descritos no Anexo III deste edital. 
 

10. DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

10.1. A prova objetiva será realizada no dia 01 de maio 2022, com previsão de início às 08h (oito horas) 

e término às 12h (doze horas), horário de Barra do Garças/MT. Esses horários estão sujeitos à 

alteração, considerando-se o número de inscritos no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e a quantidade 

de carteiras e salas, disponíveis no Município. 

10.2. Previsão para divulgação do local de aplicação das provas objetivas será até semana que antecede 

a data estipulada para sua realização. 
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10.3. Em caso de atraso para o início das provas, será acrescido ao horário previsto para o término. 

10.4. EXCEPCIONALMENTE, a contar pelo número de candidatos inscritos, as datas e horários previstos 

no item 10, podem ser alterados. 

 

11. DAS PROVAS DE TÍTULOS 
11.1. O Envio dos documentos relativos à prova de títulos não é obrigatória. O candidato que não 
enviar o título não será eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
11.2. A Prova de Títulos e Certificados, será para todos os cargos de nível superior do Processo 
Seletivo Simplificado e deve ser encaminhado via site https://www.metodoesolucoes.com.br; 
11.3. Os títulos e certificados serão somados à pontuação final do Candidato que atingir 50 pontos 
na Prova Objetiva, valendo exclusivamente para efeito de classificação, razão pela qual sua 
apresentação é facultativa; 
11.4. A prova de títulos, será exclusivamente, por meio de envio da documentação comprobatória 
via site https://www.metodoesolucoes.com.br, por meio de login e senha do candidato no período de 
00:00 h do dia 25/04/2022 até as 23:59h do dia 06/05/2022; 
11.5. O passo a passo para o envio dos títulos encontra-se no anexo VI; 
11.6. Caso seja constatada qualquer fraude documental na análise da prova de títulos, o candidato 
será submetido as penalidades previstas em legislação vigente e desclassificação automática do 
Processo Seletivo Simplificado; 
11.7. Serão aceitos como documentos, os títulos que forem representados por diplomas e 
certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por instituições reconhecidas pelo MEC – 
Ministério de Educação ou em conformidade com a legislação educacional, em papel timbrado e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento; 
11.8. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
11.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos 
de títulos. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, 
títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste capítulo. 
11.10. A pontuação da documentação de títulos se limitará ao valor máximo de 4,0(quatro) pontos. 
11.11. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
11.12. Somente poderá ser apresentado 1(um) título, sendo pontuado o de maior grau. 
11.13. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
11.14. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TÍTULOS PONTOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

a) Curso de Pós- Graduação, lato 
sensu, carga horária mínima 360h. 

1,0 Certificado, expedido por instituição oficial de ensino, 
devidamente validado pelo Ministério da Educação. 

b) Curso de Pós - Graduação, stricto 
sensu, em nível de Mestrado. 

2,0 Certificado, expedido por instituição oficial de ensino, 
devidamente validado pelo Ministério da Educação. 

c) Curso de Pós - Graduação, stricto 
sensu, em nível de Doutorado. 

3,0 Certificado, expedido por instituição oficial de ensino, 
devidamente validado pelo Ministério da Educação. 

  

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROVA OBJETIVA 
12.1.  Na classificação final entre candidatos, com igual número de pontos, serão fatores de 
desempate os seguintes: 

https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.metodoesolucoes.com.br/
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a) Candidato com idade superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos 
termos da Lei Federal nº 10.741/2004; 
b) Aquele que obtiver maior número de acertos em conhecimentos específicos, para os cargos de nível 

superior e médio técnico; 
c) Aquele que obtiver maior número de acertos na disciplina de língua Portuguesa, para os cargos de 

nível fundamental e médio; 
d) Aquele com maior idade; 
 
13. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

13.1. O gabarito da prova objetiva,  será divulgado no primeiro dia útil após a realização da referida 

prova, a partir das 17h, mediante Edital afixado na sede da Prefeitura Municipal, disponibilizado nos 

endereços eletrônicos https://www.metodoesolucoes.com.br, https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ e 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/. 

 
14. DOS RECURSOS 

14.1. Caberá recurso à Comissão Examinadora do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO contra: 
a) Omissões ou erros materiais significativos e prejudiciais ao candidato, verificado nas etapas de 
publicação de Edital de abertura; 
b) Divulgação das listas de solicitação de isenção da taxa de inscrição, deferida ou indeferida; 
c) Divulgação das listas de candidatos inscritos, deferidos e indeferidos; 
d) Publicação dos gabaritos preliminares de provas; 
e) Divulgação do resultado preliminar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
14.2. O prazo para interpor recurso é de 2 dias úteis, a contar do dia subsequente à publicação da 
respectiva etapa; 
14.3. O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.metodoesolucoes.com.br, campo específico RECURSO, acessado através de login e senha do 
candidato, com as seguintes especificações: 
a) A questão controversa de objeto, de forma individualizada; 
b) A fundamentação e embasamento, com as devidas razões do recurso. 
14.4. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um 
recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter a indicação 
do número da questão da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 
14.5. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser 
digitado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões 
da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
14.6. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento e 
mérito. A banca examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de 
recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 

14.7. Os resultados dos recursos interpostos serão publicados nos endereços eletrônicos 
https://www.metodoesolucoes.com.br, https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ e 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/. 
 
15. RESULTADO FINAL 

https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://site.novacanaadonorte.mt.gov.br/
https://www.tce.mt.gov.br/diario
http://www.metodoesolucoes.com.br/
https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://site.novacanaadonorte.mt.gov.br/
https://www.tce.mt.gov.br/diario
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15.1. O resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO está previsto para ser divulgado no dia 
23 de maio de 2022, a partir das 17h, mediante Edital, publicados nos endereços eletrônicos 
https://www.metodoesolucoes.com.br, https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ e 
https://www.tce.mt.gov.br/diario. 
 

16. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

16.1. O processo de nomeação e posse dos candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO será realizado, observando-se os dispositivos da legislação vigente, devendo ser 
apresentado pelo candidato no momento da posse os seguintes documentos: 
a) Cópia: RG E CPF autenticado ou cópia e original para ser autenticado pelo funcionário público; 
b) Cópia: Documento emitido pela Justiça Eleitoral que comprove sua regularidade; 
c) Cópia: Cartão PIS/PASEP; 
d) Cópia: Comprovante de residência (autenticado); 
e) Cópia: Comprovante de escolaridade (autenticado) comprovando a exigência disposta no Anexo I 
deste Edital; 
f) Cópia: Certidão de nascimento ou casamento; 
g) Cópia: CPF do cônjuge; 
h) Cópia: Certidão de nascimento de filhos; menores de 18 anos; 
i) Cópia: CPF dos dependentes 
j) Cópia: Cartão de vacina para filhos menores de 5 anos; 
k) Cópia: Declaração da escola, que estão em sala de aula, para filhos entre 5 anos até 14 anos; 
l) Declaração de não acúmulo de Cargo; 
m) Declaração de Bens e Comprovante; 
n) Cópia: CNH; se for o caso 
o) Cópia: Comprovante de quitação ou dispensa do serviço militar (quando do sexo masculino), 
(autenticado); 
p) Cópia: CPF dos Pais; 
q) Cópia: da carteira profissional no caso de profissão regulamentada (autenticado); 
r) Declaração de Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
s) Ter idade mínima de 18 anos ou superior conforme exigência específica de determinados cargos; 
t) Certidão de Antecedentes Criminais; 
16.2. Para efeito de posse, o candidato convocado ficará sujeito à aprovação em exame médico 
pericial, que será realizado por médico ou junta médica do Município de Barra do Garças (SUS), que 
comprovará sua aptidão física, e se necessário mental. 
16.3. Para que o candidato seja avaliado nos termos do item anterior (15.2), o mesmo deverá 
apresentar, com custos e despesas sob sua responsabilidade, atestado de aptidão mental (expedido por 
médico psiquiatra), atestado de saúde física e resultado dos exames exigidos no anexo II - exames 
obrigatórios para posse, deste Edital. 
16.3.1. Os dispêndios com a realização dos exames dispostos no item 16.3 serão por conta do candidato 
classificado e convocado para posse. 
16.3.2. Poderá não tomar posse a pessoa com deficiência, classificada e convocada, caso seja 
comprovado via perícia médica, a incompatibilidade entre a deficiência e o exercício do cargo. 
16.3.3. O candidato classificado e convocado para posse, quando na apresentação dos exames exigidos 
no item 16.3, poderá não tomar posse quando constatado a presença de doenças, sinais ou sintomas 

https://www.metodoesolucoes.com.br/
https://site.novacanaadonorte.mt.gov.br/
https://www.tce.mt.gov.br/diario
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que inabilitem o candidato para as exigências das atribuições do cargo e das tarefas próprias do 
exercício do cargo. 
16.3.4. Os exames constantes no item 16.3 deverão ser realizados com antecedência de, no máximo, 30 
(trinta) dias da data prevista para a sua apresentação. 
16.3.5. Além dos exames relacionados no item 16.3, poderão ser solicitados outros exames ou pareceres 
especializados necessários à avaliação para possibilitar a verificação da capacidade ou incapacidade do 
candidato para o exercício do cargo. 
16.3.6. A presença de doenças, sinais ou sintomas, deficiência física, ou outra patologia constatada na 
apresentação dos exames exigidos no item 16.3 e demais exigências deste Edital, na ocasião de não 
impedimento da posse, ficarão condicionados à legislação do Regime Especial de Providencia Social, e 
outras que tratam das regras dos benefícios de licença médica e aposentadoria por invalidez. 
16.4. Será considerado desistente, sem efeitos a nomeação, perdendo a vaga respectiva, o candidato 
classificado que não se apresentar no prazo fixado pelo edital de convocação para tomar posse e não 
comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo. 
16.5. Não obstante a todas as disposições deste Edital sobre a posse do classificado, os órgãos 
competentes aplicarão no que couber, as disposições das legislações Municipais e Federais vigentes 
condizentes a este certame que legislem relação a este ato. 
 

17. O REGIME JURÍDICO DE TRABALHO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
17.1. As contratações dos candidatos aprovados neste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO terão 
regime jurídico estatutário e ficarão vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis a falsidade da 
declaração; 
18.2. O órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
18.3. Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, as 
folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivos eletrônicos, com cópia de segurança pelo 
prazo de 05 anos; 
18.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, telefone de 
contato e e-mail, junto ao órgão realizador, após o resultado final; 
18.5. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito a nomeação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as demandas e necessidades locais, a critério da Administração; 
18.6. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da Método Soluções Educacionais LTDA, ou 
aqueles que possuam relação de parentesco disciplinadas nos artigos 1.591 a 1.595 do novo código civil. 
Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificando 
posteriormente a homologação do candidato, será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis; 
18.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 
elaborado por médico especialmente designado pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos, anexo II; 
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18.8. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos neste edital, serão resolvidos em comum pela comissão organizadora do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO e a empresa Método Soluções Educacionais LTDA; 
18.9. Os vencimentos constantes no presente Edital, são referentes ao da data do presente Edital; 
18.10. O Cronograma da execução do presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, encontra-se no 
anexo IV; 
18.11. O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO terá prazo de validade de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, conforme artigo 37, III, da Constituição Federal de 
1988. 
18.12. Durante a vigência do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, devido à hipótese de abertura de 
novas vagas por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, ficam considerados como CADASTRO 
RESERVA os candidatos relacionados no Resultado Final (pós-recurso) deste processo, que exceder em 
quantidade de vagas oferecidas para cada cargo neste Edital, obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei. O candidato poderá ser convocado para 
nomeação na medida em que surgirem novas vagas, por cargo, observando-se o exclusivo interesse da 
Prefeitura Municipal de Barra do Garças- MT. 
18.13. Entende-se como cadastro reserva a inscrição dos candidatos aprovados com direito garantido à 
nomeação quando houver o surgimento de novas vagas, desde que dentro das necessidades, regras e 
do prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado. 
18.14. Terminadas todas as fases recursais, o Prefeito Municipal de Barra do Garças homologará a 
classificação final dos candidatos no presente Processo Seletivo Simplificado. 
       

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

 

 

Barra do Garças/MT, 29 de março de 2022. 

 
 
 

Prefeito Municipal 
ADILSON GONÇALVES DE MACEDO 
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ANEXO I - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
AUXILIAR DE COZINHA - Síntese de atribuições do cargo: Auxiliar no armazenamento adequado dos gêneros 
alimentícios; auxiliar no preparo das refeições conforme técnica adequada para cada gênero alimentício, 
conforme orientação do cozinheiro responsável; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e 
aproveitamento dos alimentos; auxiliar na organização e controle do depósito de materiais e gêneros 
alimentícios, verificando o estoque e adotando os procedimentos necessários a solicitar ao setor competente, a 
reposição; zelar pela higiene dos utensílios da cozinha, guarda e conservação dos equipamentos e materiais 
utilizados; executar outras tarefas de mesma natureza associadas ao ambiente organizacional. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Síntese de atribuições do cargo: Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos 
diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de 
gordura, vasos e pias; Polimento de objetos, peças e placas de metal; Uso e cuidados com materiais de limpeza e 
higiene, detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Limpeza de lotes das unidades, 
jardinagem, aceramento de cercas, podas de árvores, serviços de serventes de obras; Prevenção de acidentes; 
Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
 
COPEIRO – Síntese de atribuições do cargo: Controlar estoque de materiais e solicitar quando necessário; 
Encaminhar lanches e sucos para pacientes dos ambulatórios; Entregar refeições para pacientes internados; 
Higienizar as mãos, usar luvas e avental; higienizar bandejas utilizadas pelos pacientes hospitalizados; lavar 
utensílios e lavar equipamentos antes e após o preparo de lanches; organizar e repor produtos para uso no 
refeitório dos funcionários; receber materiais enviados do almoxarifado, verificar se estão em condições 
adequadas para uso, controlar e prevenir perdas por validades., servir e sucos aos doadores de sangue, verificar 
limpeza do ambiente feita pela equipe de limpeza e solicitar repasses sempre que necessário, executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientações do superior.  
 
COZINHEIRO(A) - Síntese de atribuições do cargo: Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; 
preparar refeições conforme técnica adequada para cada gênero alimentício, conforme orientação da 
nutricionista responsável; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento dos alimentos; 
organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando o estoque e adotando os 
procedimentos necessários a solicitar ao setor competente, a reposição; zelar pela higiene dos utensílios da 
cozinha, guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
MAQUEIRO - Síntese de atribuições do cargo: Atribuições: Permanecer próximo a recepção dos pacientes para 
possíveis acompanhamentos de pacientes aos consultórios e/ou salas; permanecer em seu posto de trabalho 
durante o período do plantão; conduzir o paciente dentro das normas de segurança (devidamente sentado e/ou 
deitado), sob supervisão de um profissional de enfermagem; Atender ao chamado para conduzir o paciente a 
exames, alta, óbito, salas e/ou consultórios de acordo com a necessidade vislumbrada pela enfermagem; Executar 
outras tarefas executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
 
MOTORISTA – Síntese de atribuições do cargo: Direção de veículos automotores da frota municipal, inclusive para 
transporte escolar, serviços de saúde e serviços administrativos; Transportar pessoas atendidas por serviços 
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públicos, servidores em serviço e no interesse da administração, bem como mercadorias, equipamentos, 
documentos e outros, responsabilizando-se inclusive pela entrega, conferência e recebimento nos pontos de 
partida e destino; Controlar a parte diária do veículo, responsabilizando-se pessoalmente pela integridade dos 
dados inseridos; Fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito por parte das pessoas transportadas, inclusive 
no que diz respeito à correta utilização de equipamentos de segurança; Monitorar as condições dos veículos da 
frota, solicitando as manutenções preventivas e corretivas que identificar; Zelar pelas boas condições do veículo, 
inclusive de limpeza e higiene; Informar ao superior hierárquico qualquer alteração no funcionamento ou 
condições dos veículos da frota municipal; Exercer, quando na direção de veículo da frota, a fiscalização do 
cumprimento das normas de trânsito por parte de todos os passageiros; Portar a documentação obrigatória na 
condução de veículo; Observar as regras de trânsito; Sugerir alterações de rota, horário ou qualquer outras que se 
mostre mais vantajosa para o serviço público, Inclusive em relação a conservação dos veículos e economia de 
recursos; Desempenhar tarefas afins previstas em regulamento específico da classe. 
 
PORTEIRO – Síntese de atribuições do cargo: Registrar e controlar o ingresso de pessoas, bens, objetos, veículos e 
correspondências ao interior de prédios públicos, necrópoles urbanas e rurais, parques públicos, AME Animal e 
demais equipamentos públicos municipais; Auxiliar na prevenção de furtos, roubos e danos ao patrimônio 
público. 
 
VIGIA – Síntese de atribuições do cargo: Exercer vigilância em locais previamente determinados; Realizar rondas 
de inspeção em intervalos determinados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob a sua guarda; Controlar a entrada e saída de pessoas e 
veículos pelos portões de acesso sob a sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; 
Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; Investigar quaisquer 
condições anormais que tenha observado; Responder às chamadas telefónicas e anotar recados; Levar ao 
imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; Acompanhar 
funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; Exercer outras tarefas correlatas e inerentes aos 
serviços de vigilância. 
 
FISCAL AMBIENTAL - Síntese de atribuições do cargo: O fiscal ambiental usa meios, como advertências, multas, 
embargos, apreensões e interdições para vigiar as condutas de possíveis poluidores e utilizadores de recursos 
naturais. 
 

TRATORISTA - Síntese de atribuições do cargo: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. 
Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e 
auxiliam em planejamento de plantio. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA - Síntese de atribuições do cargo: Movimentam cargas volumosas e 
pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além 
de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. 
 
ELETRICISTA - Síntese de atribuições do cargo: Montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos e, tais como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de 
sinais, aparelhos eletrodomésticos, computadores e equipamentos auxiliares e aparelhos de controle e 
regulagem de corrente. 
 
OPERADOR DE MAQUINA - Síntese de atribuições do cargo: Operar máquinas agrícolas motorizadas para 
desenvolver atividades agrícolas, utilizando implementos diversos; zelar diariamente pela conservação e 
manutenção das máquinas; executar pequenos serviços de mecânica fazendo reparos de emergência nas 
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máquinas em geral; empregar medidas de segurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. 
 
OPERADOR DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA - Síntese de atribuições do cargo: Operar máquinas 
escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-
as, lubrificando-as, mantendo–as sempre limpas; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
MECÂNICO - Síntese de atribuições do cargo: Montar, manter e reparar equipamentos mecânicos, bem como 
executar a manutenção preventiva e corretiva de maquinário. Auxiliar em trabalhos de pesquisa e 
aperfeiçoamento. Executar esboços e desenhos de sua especialidade. 
 
PEDREIRO - Síntese de atribuições do cargo: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir 
alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. 
 
AJUDANTE DE PEDREIRO - Síntese de atribuições do cargo: Auxilia pedreiros, carpinteiros e operadores de 
equipamentos pesados. Carrega e descarrega materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas 
de trabalho. Faz pequenas manutenções nos equipamentos, limpa máquinas e ferramentas, verifica condições de 
uso e repara eventuais defeitos mecânicos nas mesmas. 
 
ARMADORES - Síntese de atribuições do cargo: Preparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de 
corpos de prova: Interpretar projetos de arquitetura e estrutural; definir o local de trabalho; montar bancadas; 
montar máquinas de corte; relacionar materiais para armação de ferragens; selecionar vergalhões; medir 
ferragens e armações. 
 
CARPINTEIRO - Síntese de atribuições do cargo: Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: 
janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições. Construir formas de madeira para concretagem. 
Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas ou fixando 
partes soltas. 
 

NÍVEL MÉDIO 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Executar atividades de natureza operacional, voltadas para a visitação 
residencial e ações de campo bem como uso de inseticidas em bloqueios costais, com a devida paramentação dos 
equipamentos de proteção individual, em áreas urbanas e rurais, com supervisão e orientação da Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como a subordinação da chefia da Vigilância Ambiental em parceria com a diretoria de 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária, realizando ações, prevenção, plano de contingências para controlar 
possíveis surtos nas comunidades e nos bairros, realizando educação em saúde, pesquisa aplicada e avaliação de 
risco epidemiológico, dentre outras atividades. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Síntese de atribuições do cargo: Recepcionar e atender ao público interno e 
externo, tomando as providências necessárias e fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua área de 
atuação; Receber, conferir e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter atualizados e 
ordenados os arquivos e fichários; Realizar atividades de suporte administrativo objetivando a consecução e 
superação de resultados e metas da administração; Redigir textos, memorandos e outros documentos em 
sistemas informatizados; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
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ATENDENTE DE FARMÁCIA – Síntese de atribuições do cargo: Realização de dispensação de especialidades 
farmacêuticas de acordo com a receita médica apresentada; controle de estoque dos medicamentos da unidade 
de farmácia ou dispensário; conferencia e armazenamento de todos os medicamentos entregues na unidade de 
farmácia ou dispensário; controle do prazo de validade de todos os fármacos existentes na unidade de farmácia 
ou dispensário; realizar pedidos de medicamentos para o almoxarifado central, via sistema de informática; 
organização geral da unidade da farmácia ou dispensário, incluindo limpeza das prateleiras onde são 
armazenados os medicamentos; fazer o registro diário da temperatura das geladeiras presentes nas unidades de 
farmácia ou dispensário; zelar pelo patrimônio do município; bem como executar outras tarefas afins; sendo que 
todas essas atividades citadas serão realizadas sob supervisão de um profissional farmacêutico. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA - Síntese de atribuições do cargo: Receber, conferir, organizar e encaminhar 
medicamentos e produtos correlatos; organizar e manter o estoque de medicamentos em prateleiras; separar 
requisições e receitas; providenciar por meio de microcomputador a atualização das entradas e saídas de 
medicamentos; manter a ordem e higiene de materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, entre diversas 
outras, são atribuições do profissional Auxiliar de Farmácia, tanto em estabelecimentos como em hospitais e 
sempre sob a supervisão de um Farmacêutico; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Síntese de atribuições do cargo: Atender e cadastrar pacientes; fazer coleta de 
amostras e outros materiais, utilizando técnica especial, instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar 
exames dessas substâncias; efetuar registros das coletas realizadas em pacientes, classificar, ordenar, fracionar e 
distribuir amostras para análise; auxiliar na realização de várias tarefas de laboratório; utilizar recursos de 
informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO -  Síntese de atribuições do cargo: Atuam nas funções de orientar o paciente, receber, 
preparar, processar amostras biológicas e assistir ao bioquímico e/ou biomédico. Coletam a amostra biológica 
sanguínea empregando técnicas e instrumentais adequadas para testes e exames em um Laboratório de Análises 
Clínicas. Identificam e cadastrar os pacientes. Identificam, acondicionam, conservam, transportam as amostras 
biológicas. Preparam as amostras biológicas para a realização dos exames. Auxiliam no preparo de soluções e 
reagentes. Executam tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica das amostras 
biológicas. Procedem a higienização, limpeza, lavagem, desinfeção, secagem e esterilização de instrumental, 
vidraria, bancada e superfícies. Auxiliam na manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos 
do Laboratório de Análises Clínicas. Organizam arquivos e registram as cópias dos resultados. Organizam e 
mantém o estoque atualizado. Seguem os procedimentos técnicos de boas práticas, normas de Biossegurança e 
da Gestão Qualidade. Descartam as amostras biológicas de acordo com as normas de preservação ambiental. 
Guardam sigilo e confidencialidade de dados e informais conhecidas em decorrência do trabalho. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - Síntese de atribuições do cargo: Recepcionar e identificar o paciente; explicar os 
procedimentos a serem realizados; organizar a sala para atendimento; observar as normas de vigilância à saúde e 
à saúde ambiental; realizar procedimentos de biossegurança; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar o 
Cirurgião Dentista (CD) e o Técnico em Higiene Dental (THD) junto a cadeira operatória; promover isolamento de 
campo operatório e manipular materiais de uso odontológico; orientar o paciente no “pré” e no “pós” operatório 
e na higiene bucal; realizar trabalhos de prevenção e promoção de saúde individualmente e em grupos; elaborar 
materiais didáticos para educação em saúde bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; 
selecionar moldeiras; revelar e montar radiografias intraoral; zelar pela conservação e manutenção dos 
equipamentos odontológicos; manter atualizado e organizar arquivos, fichários e controle de estoques; participar 
de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; 
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FISCAL SANITÁRIO – Síntese de atribuições do cargo: Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação 
pública, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; - proceder à 
fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de 
conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; - proceder à fiscalização 
dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das 
instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos; - colher amostras de gêneros 
alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso; - providenciar a interdição da venda de alimentos 
impróprios ao consumidor; - inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação e coletando material para posterior análise; - inspecionar, sob 
supervisão de profissional da área, hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios 
médicos ou odontológicos, entre outros, observando a higiene das instalações, documentos necessários para 
funcionamento e responsabilidade técnica; - inspecionar, sob supervisão de profissional da área, as condições 
sanitárias de estações ferroviárias, rodoviárias, logradouros públicos, locais e estabelecimentos de repouso, de 
reuniões e diversão pública em geral, Cemitérios, necrotérios, bem como das medidas sanitárias referentes às 
inumações, exumações, translações e cremações; - comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de 
processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função; - orientar o comércio e a indústria 
quanto às normas de higiene sanitária; - providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como 
pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do 
Município; - zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando 
os doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos demais e solicitando 
a atuação clínica dos setores responsáveis; - elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como assinar 
documentos de rotina de trabalho tais como mapa diário de visitas, notificações, termos de 
intimação, autos de multa, infração, interdição, entre outros; - executar outras atribuições afins 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Síntese de atribuições do cargo: Executar os serviços pertinentes a sua categoria 
como também cumprir as determinações superiores, inclusive responsabilizar-se pelos equipamentos e recursos 
para consecução de suas atividades; dispor-se para execução de plantões necessários ao atendimento em postos 
de saúde e demais unidades de atendimento à população do município. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Síntese de atribuições do cargo: Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e 
procedimentos necessários para cada serviço de saúde (ambulatório, UTI, leitos hospitalares e Centros 
Cirúrgicos); zelar pela proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia 
para garantia do diagnóstico correto; encaminhar as radiografias. Identificando os pacientes, para cada setor 
solicitante; realizar exames de TC – Tomografia Computadorizada; executar revelações na câmara escura. 
 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Síntese de atribuições do cargo: Atender e encaminhar servidores 
acidentados, em conjunto com profissionais da área de enfermagem; Analisar os acidentes de trabalho, 
investigando as causas, a fim de propor medidas preventivas e corretivas; Inspecionar o funcionamento e 
observar a utilização dos equipamentos de segurança; Supervisionar as atividades de combate a incêndios e 
salvamentos; Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; Primar pela qualidade dos serviços executados; 
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento 
do serviço público; Dar treinamento aos funcionários da empresa sobre normas de segurança NRs 23 (combate a 
incêndio), 33 (espaço confinado) e 35 (altura). Apresentações de relatórios semestrais das atividades para análise; 
outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 



 

 

Rua Carajás, nº. 522 – Centro– Bloco II  

CNPJ: 03.439.239/0001-50 

 Fone: (66) 3402-2000 

 

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Síntese de atribuições do cargo: O auxiliar administrativo é responsável por dar 
suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização eles planejam, organizam, coordenam e 
controlam todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações. 
 
AUXILIAR TOPÓGRAFO - Síntese de atribuições do cargo: Exercer tarefas auxiliares de topografia, procedendo ao 
levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada bom como efetuar o desenho da área. Zelar 
pela limpeza e conservação da aparelhagem topográfica. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Utilizar recursos de informática. 
 
OFICINEIRO SOCIAL – Síntese de atribuições do cargo: Desenvolver atividades no programa na área de esporte, 
lazer, dança, coral, informática, e artesanato conforme metodologia do programa, desempenha um papel que 
não se limita a uma efetividade na resolução de problemas, mas que também envolve a capacidade de fazer 
surgir questões emergentes. Ao ministrar uma oficina, o oficineiro é quem apoia a reflexão sobre a problemática 
apresentada e media a produção de conhecimento coletivo dos envolvidos 
 
TOPOGRAFO – Síntese de atribuições do cargo: Síntese de atribuições do cargo: Ele analisa os dados de campo, 
como altitude, latitude e longitude, faz o mapeamento de níveis, realiza medições, elabora e atualiza mapas e 
plantas. A topografia é imprescindível para projetos de engenharias, de edifícios a rodovias. 
 
AGRIMENSOR – Síntese de atribuições do cargo: Realizar levantamentos de áreas demarcadas, posicionando e 
manejando teodolitos, níveis, trenas e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, 
ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre e de edifícios. 
 
INSPETORES SANITÁRIOS PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – Síntese de atribuições do cargo: O agente de 
inspeção sanitária visita fábricas de produtos químicos, frigoríficos, fábricas de alimentos e afins, para verificar as 
condições de higiene, notificar os estabelecimentos quanto às irregularidades e sanções; executar outras tarefas 
correlatas 
 
AGENTES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – Síntese de atribuições do cargo: A sanidade das populações vegetais, a 
saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a 
segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais 
 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO –  Confeccionar, aplicar e retirar aparelhos gessados, tais como: talas gessadas 
(goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético. Prepara e executa trações 
cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual de 
fraturas e luxações. Preparar sala, fora do centro cirúrgico para procedimentos simples, tais como: pequenas 
suturas, manobras de redução manual, punções e infiltrações”. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
ASSISTENTE SOCIAL - Síntese de atribuições do cargo: Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando 
e explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde 
física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando 
processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social. Identificar os 
problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento de saúde. Realizar o 
acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do 
mesmo no processo de cura, a manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade familiar. 
Participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, facilitando o retorno do usuário ao meio 
familiar em condições técnicas adequadas. Promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos 
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comunitários, com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos. Participar na 
formulação e execução dos programas de saúde física – mental, promovendo e divulgando os meios profiláticos, 
preventivos e assistenciais; prestar serviço de assistência ao trabalhador com problemas referentes à readaptação 
profissional, acompanhando os indivíduos em reabilitação. Contribuir na criação e desenvolvimento de espaços 
de controle social. Facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares no processo de tratamento, 
incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde. Participar do planejamento, coordenação e 
supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estágios e voluntários. Atuar a nível comunitário através 
de ações Inter setoriais; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
 
BIOMÉDICO - Síntese de atribuições do cargo: atividades complementares de diagnóstico e procedimentos de 
apoio diagnóstico; atividades de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino e atividades 
de pesquisa e investigação; a prevenção e promoção da saúde por meio de educação sanitária, coleta e 
armazenamento de material biológico para análise laboratorial e pesquisa de possíveis agentes etiológicos de 
maior incidência a comunidade em que está inserido a ESF. Estas ações estão previstas para serem desenvolvidas 
em um ciclo de padrões estabelecidos seguindo-se uma visão articulada do estudo da saúde, da doença e da 
interação do homem com o meio ambiente. 
 
ENFERMEIRO - Síntese de atribuições do cargo: Receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os 
procedimentos a serem realizados; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na verificação de 
sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e frequência respiratória; aplicar vacinas; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; realizar 
exames e testes específicos; notificar os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; realizar 
aspiração em tubo oro traqueal e traqueostomia; realizar sondagem nasogástrica, nasoentreal e vesical; realizar 
procedimentos de isolamento; realizar procedimentos de suporte avançado de vida; realizar anotações no 
prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; observar o quadro pós-operatório e intervir 
se necessário; realizar visitas domiciliares; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com 
pacientes; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; atuar em equipe multiprofissional 
no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; realizar suas atividades com alto 
índice de qualidade e princípios da ética e bioética, considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não 
se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 
coletivo; tomar decisões visando o uso apropriado, a eficiência, a eficácia e o custo efetividade da força de 
trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas; avaliar, manter o sigilo das informações 
confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS – Desenvolver produtos e processos de produção de alimentos. Determinar 
características físico-químicas dos produtos. Pesquisar mercado. Prospectar soluções tecnológicas. Avaliar 
tecnologias disponíveis. Pesquisar processos, materiais e equipamentos. Avaliar processos, materiais e 
equipamentos. Testar produto e processo. Determinar condições de armazenagem. Desenvolver embalagem. 
Desenvolver rotulagem. Determinar tempo de prateleira (shelf-life). Analisar características físico-químicas e 
microbiológicas dos produtos. Analisar características sensoriais. Estimar custos. Avaliar aceitação do produto. 
Avaliar rendimento do alimento. Validar produção em escala industrial. Controlar qualidade dos produtos 
alimentícios. Implantar programas de qualidade (appcc, bpf, bpm). Selecionar fornecedores. Selecionar matéria-
prima. Coletar amostras para análise. Verificar parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Verificar 
características sensoriais. Acondicionar, armazenar e autorizar descarte de amostras. Gerenciar processos de 
produção de alimentos. Adequar matérias-primas aos padrões. Supervisionar sistemas de higienização de 
utensílios, equipamentos e instalações. Solicitar manutenção dos equipamentos. Implementar novas tecnologias. 
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Definir tratamento de efluentes e resíduos. Elaborar projeto de produção de alimentos. Adequar instalações. 
Dimensionar equipamentos. Elaborar cronograma físico e financeiro. Definir equipamento. Definir utensílios. 
Desenvolver simuladores de processos (planta piloto). Verificar fluxo de produção. Coordenar equipes. Prestar 
consultoria e assistência técnica. Planejar logística de distribuição. Prestar suporte à área comercial e marketing. 
Consultar literatura técnica e legislação. Consultar órgãos oficiais. Orientar funcionários. Participar da integração 
de pessoal. Elaborar documentação técnica. Registrar documentos. Solicitar registro de produto. Registrar 
ocorrências. Emitir laudos técnicos. Emitir pareceres técnicos. Fornecer informações ao consumidor. Esclarecer 
dúvidas do consumidor. Participar de auditorias QSMSRS. Demonstrar competências pessoais. Demonstrar 
raciocínio lógico e analítico. Demonstrar senso estético. Trabalhar com segurança e atividades afins. 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - Síntese de atribuições do cargo: Recepcionar e identificar o paciente, 
apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em equipe multiprofissional 
assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da 
população, em seus aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, 
manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos 
medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos 
(políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência farmacêutica na dispensação e distribuição de 
medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos 
técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção (padronização), compra (licitação e opção 
técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no controle de qualidade, 
inocuidade e eficácia dos medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação; facilitar o acesso e 
participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas 
de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na 
instituição por estagiários e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais; executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO (CITOLOGIA) - Síntese de atribuições do cargo: as mesmas do cargo acima, 
acrescidas de atividades relacionadas a citologia.... 
 
FISIOTERAPEUTA - Síntese de atribuições do cargo: Executar as atividades de supervisão, coordenação, 
orientação e aplicação de tratamento para a recuperação de doentes e acidentados, atendimento a idosos, 
empregando técnicas especiais de reeducação muscular para sua reabilitação funcional; orientar familiares e 
professores nos cuidados e adaptação de pessoas portadoras de deficiência, fazendo uso de equipamentos e 
recursos disponíveis para a execução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de 
equipes e por funções de direção. 
 
FONOAUDIÓLOGO - Síntese de atribuições do cargo: promover cuidados em saúde dos processos de reabilitação 
auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências, e desenvolver ações de prevenção e de 
identificação precoce de deficiências na fase pré, peri e pós-natal, infância, adolescência e vida adulta; é um ator 
indispensável para promover a efetivação de direitos e na construção de políticas públicas em saúde que 
atendam as reais necessidades da população; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO – Realizar análise zootécnica. Realizar diagnóstico de eficiência produtiva. Desenvolver 
programas de controle sanitário de plantéis. Elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos. 
Desenvolver programas de melhoramento genético. Avaliar características reprodutivas de animais. Elaborar 
programas de nutrição animal. Projetar instalações para animais. Supervisionar implantação e funcionamento 
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dos sistemas de produção. Aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos. Orientar produção e 
comercialização, segundo tendências de mercado. Supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na 
alimentação animal. Orientar criação de animais silvestres em cativeiro. Controlar serviços de inseminação 
artificial. Adaptar tecnologia de informática à produção animal. Realizar exame clínico de animais. Solicitar 
exames auxiliares de diagnóstico. Interpretar resultados de exames auxiliares de diagnóstico. Diagnosticar 
patologias. Prescrever tratamento. Indicar medidas de proteção e prevenção. Realizar eutanásia. Realizar sedação, 
anestesia e tranquilizantes de animais. Realizar cirurgias. Coletar material para exames laboratoriais. Realizar 
exames auxiliares de diagnóstico. 
 
NUTRICIONISTA - Síntese de atribuições do cargo: Executar as atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação, treinamento orientação e implantação de programas e serviços de nutrição nas diversas unidades 
da Prefeitura Municipal a fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes 
alimentares dos pacientes, da população, e da nutrição escolar, fazendo uso de equipamentos e recursos 
disponíveis para a execução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e 
por funções de direção; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
 
ODONTÓLOGO - Síntese de atribuições do cargo: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade 
bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a extensão e profundidade dos 
problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos 
dentes e gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e coletivos de prevenção à saúde bucal; 
coordenar e orientar as atividades auxiliares do consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de 
biossegurança; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, drenagem de abscessos, suturas de 
tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou administrar medicamentos; elaborar normas e 
procedimentos técnicos e administrativos; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em Unidades de Saúde; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 
PSICÓLOGO - Síntese de atribuições do cargo: Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência 
aos usuários-SUS em relação a Saúde Mental, intervindo terapeuticamente com técnicas específicas individuais 
e/ou em grupo, juntamente com equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de 
reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do 
equipamento em que se inserem; executar tarefas correlatas. 
 
QUÍMICO – Regulação, fiscalização, monitoramento de projetos e atividades relativos ao saneamento 
básico municipal (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem); Fiscalização do cumprimento das normas dos 
padrões de qualidade relativos ao saneamento básico municipal; Estudo das características, métodos e medidas 
de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades para o funcionamento das instalações de 
redes de distribuição de água potável, sistemas de esgotos, de resíduos e outras construções de saneamento; 
Elaboração e emissão de relatórios de controle, fiscalização e regulação, para os órgãos competentes; 
Interpretação de resultados referentes ao controle de qualidade da água, aos padrões dos efluentes tratados e 
avaliação das informações. 
 
TECNÓLOGO DA INFORMAÇÃO - Executa atividades relacionadas ao desenvolvimento teste, codificação, 
manutenção de programas e sistemas de informática: identifica as necessidades de produção, alteração e 
otimização de sistemas; Realiza procedimentos para instalação e/ou migração de base de dados, além de definir 
dados a serem coletados para testes de sistemas; efetua os procedimentos de backup, transferência, 
armazenamento e recuperação de arquivo de dados; presta suporte técnico e treinamento a usuários; Elabora 
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páginas para internet e intranet; Executa a instalação, configuração e manutenção em softwares e equipamentos 
de informática; Elabora pareceres técnicos; Propõe especificações para subsidiar a aquisição de softwares e 
equipamentos de informática, quando necessário; Acompanha serviços de terceiros; Redige, digita e confere 
expedientes diversos; Conduz veículo oficial, objetivando desempenhar suas funções, caso necessário; Executa 
outras atividade de mesma natureza e grau de complexidade, inclusive fora do município. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL - Síntese de atribuições do cargo: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em Unidades de Saúde; coordenar, planejar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde 
ligadas à problemáticas específicas, físicas, motoras, sensoriais, psicológicas, mentais e sociais; intervir 
terapeuticamente, utilizando-se de técnicas específicas, em atividades individuais e/ou coletivas, nos níveis 
preventivo, curativo, reabilitação e inclusão social; promover a adaptação de recursos e materiais para adequação 
de posturas e atividades diversas, nos ambientes em que o paciente se estabeleça; desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
ENGENHEIRO CIVIL - Executar, supervisionar, fiscalizar, pesquisar, elaborar serviços técnicos de engenharia, 
Monitoramento de construções, Planejamento e manutenção de obras, e responsável por atuar em todos os 
segmentos necessários para o funcionamento de um empreendimento, desde a utilização de recursos naturais 

até meios de locomoção e acesso à obra. 
 
VETERINÁRIO - Síntese de atribuições do cargo: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; 
diagnosticar patologias; prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, 
anestesia, e tranquilizarão de animais; realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar 
material para exames laboratoriais. 
 
AGRÔNOMO - Síntese de atribuições do cargo:  Além dos conhecimentos técnicos gerais e específicos para cada 
área de atuação as habilidades que todo agrônomo deve ter são: Consciência ecológica e compromisso com o 
desenvolvimento sustentável. Visão crítica e capacidade de analisar problemas e desenvolver soluções. 
 
ENGENHEIRO FLORESTAL - Síntese de atribuições do cargo: Analisar as condições dos ecossistemas, planejar a 

exploração sustentável dos recursos naturais, produzir relatórios de impacto ambiental, dentre outros. Essas são 

apenas algumas atribuições do Engenheiro Florestal profissional cada vez mais solicitado no mercado. 

 

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO - Síntese de atribuições do cargo: O profissional é responsável pela parte estética 

e paisagística dos ambientes, sempre visando proporcionar harmonia às construções. Questões técnicas ligadas 

ao conforto, à iluminação é à ventilação também estão entre as suas atribuições. 

 

ENGENHEIRO FLORESTAL - Síntese de atribuições do cargo: Para isso, ele atua em projetos como captação, 

tratamento e distribuição de água; gestão coleta e tratamento de efluentes líquidos e atmosféricos; coleta e 

tratamento de resíduos sólidos, urbanos e industriais; operação de sistemas de tratamento de águas de efluentes; 

avaliação de impactos ambientais. 

 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - Síntese de atribuições do cargo: Os Engenheiros Eletricistas desenvolvem e testam 

produtos e sistemas eletrônicos para uma ampla gama de projetos, desde projetos de pequena escala (por 

exemplo, aparelhos domésticos) até larga escala (por exemplo, sistemas de energia elétrica). Eles atuam em 
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várias disciplinas, como Engenharia Eletrotécnica, Processamento de Sinais e Microeletrônica, com base em seus 

conhecimentos. 
 

EDUCADORES SOCIAIS - Síntese de atribuições do cargo:  Além da realização das atividades grupais, o Educador 

Social necessita realizar a acolhida das famílias, trabalhar a escuta dobre o que os indivíduos trazem, abrindo 

assim espaços para diálogos e para reflexões acerca da realidade de cada um. 

JORNALISTA - Síntese de atribuições do cargo: Elaborar notícias para divulgação; processar a informação; priorizar 

a atualidade da notícia; divulgar notícias com objetividade; honrar o compromisso ético com o interesse público; 

respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; adequar a linguagem ao veículo. 

 

ANALISTA AMBIENTAL - Síntese de atribuições do cargo : As principais atribuições dessa carreira são: realizar o 

planejamento ambiental, organizacional e estratégico em aderência à execução das políticas nacionais de meio 

ambiente formuladas pela União, em especial as que se relacionam com as atividades de regulação, controle, 

fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental. O analista ambiental também deve 

gerir, proteger e controlar a qualidade ambiental dos biomas, ordenar recursos florestais e pesqueiros, conservar 

ecossistemas e as espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção, além de ter um papel de estímulo e 

difusão de tecnologias, informação e execução de programas voltados para a educação ambiental. 
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ANEXO II 

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA POSSE 

001. Exame médico admissional com a discriminação de todos os exames exigidos pelo edital; 

002. Atestado médico – Aptidão física e mental. 
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ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA  
 

Nível Fundamental Completo 

 Língua Portuguesa – Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Denotação e conotação; Tipos de 

textos; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da oração; modo e 

tempo verbal; Nomes: próprios e comuns; Morfologia: Processo de formação de palavras; Ortografia; Pontuação; 

Acentuação gráfica; Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e 

comuns; plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Entendimento de textos; Interpretação de figuras; 

Interpretação de texto. 

 
Matemática – Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; Resolução de problemas; Porcentagem; Juros simples; Regras de três simples; 

Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume;  

 
Conhecimentos Gerais – Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, do Estado e do 

Município de Barra do Garças Atualidades: cultura, política educação, esporte, saúde, geografia, história, 

economia, sociedade e atualidades nacional e internacional.  

 

Nível Médio e Técnico 

Língua Portuguesa – Interpretação de texto; Fonética; Sílaba- Tonicidade; Ortografia; Acentuação gráfica; 

Notações Léxicas, Morfologia: estrutura das palavras, formação das palavras; sufixos, prefixos, classificação e 

flexão das palavras, substantivos, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 

interjeição, conectivos; Semântica: significação das palavras; Sintaxe: análise sintática, termos essências da 

oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, período composto, orações coordenadas e 

independentes, orações principais e subordinadas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas 

adjetivas, orações subordinadas adverbiais, orações reduzidas; Sinais de pontuação; Estilística: figuras de 

linguagem, língua e arte literária. 

 

Matemática e Lógica – Equação de Primeiro e Segundo graus; Fração; Análise Combinatória; Juros (simples e 

Compostos); Noção de Função; Probabilidade; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; Proporção; Razão; 

Regra de Três (simples e composta); Sistema Métrico Decimal; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

massa, capacidade, tempo, volume. 

 

Conhecimentos Gerais – Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, do Estado e do 

Município de Barra do Garças; Atualidades; Cultura, política educação, esporte, saúde, geografia, história, 

economia, sociedade e atualidades nacional e internacional; Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno de Barra 

do Garças; Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Barra do Garças.  

 

Nível Superior 

Língua Portuguesa – Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, 

narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos 

vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 

reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de 

flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 

subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 35 padrões gerais de 
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colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do 

sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 

deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.  

 

Matemática - Sistemas de Numeração; Problemas com frações; Introdução à Álgebra; Expressões Algébricas; 

Polinômios e Produtos Notáveis; Porcentagem; Razão e proporção; Divisão proporcional; Regra de três simples e 

composta; Equações e problemas do primeiro grau; Equações e problemas do segundo grau; Funções; Funções 

afim; Sistemas de equações; Probabilidade; Lógica de Argumentação; Problemas de Associação Lógica (Verdades 

e mentiras). 

 
Conhecimentos Gerais - Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do País, do Estado e do 

Município de Barra do Garças; Atualidades: cultura, política educação, esporte, saúde, geografia, história, 

economia, sociedade e atualidades nacional e internacional. 

 

CONHECIMENTO ESPECIFICOS – NÍVEL MÉDIO 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde 

Pública: diarreia, cólera, dengue, doença de Chagas, esquistossomose, febre tifoide, meningite, tétano, sarampo, 

tuberculose, hepatite, hanseníase, difteria, diabetes, hipertensão arterial, raiva, leishmaniose, DSTs e AIDS. 

Noções básicas sobre: higiene corporal, higiene da água e higiene dos alimentos. Noções sobre vacinas, 

vacinação, imunização, métodos anticoncepcionais, período de incubação, hospedeiro, portador, 

transmissibilidade, coleta de lixo, tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Noções 

de saneamento básico. Água: tipos de água, principais doenças transmitidas pela água, tratamento de água no 

domicílio, limpeza das caixas d’água, formas de poluição e contaminação da água do poço. Regras de hierarquias 

no serviço público municipal; Noções de abordagem em visita domiciliares; Noções de funcionamento do PSF – 

Programa de Saúde Familiar. Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

Legislação do SUS; Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas governamentais do 

SUS; Promoção e proteção da saúde; Formas de financiamento e custeio do SUS; Noção de cidadania e controle 

social do SUS, Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Pacto pela Vida e suas 

Diretrizes Operacionais; Atenção Básica- Política Nacional, normas e diretrizes; A Estratégia de Saúde da Família; 

Humanização no SUS: Política Nacional de Humanização; aspectos normativos e técnicos das ações do Humaniza 

SUS; O Acolhimento nas práticas em saúde. 

 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO - Atuar na área de citologia patológica, realizando coletas, recebimento, distribuição 

e preparação de amostras de material biológico de pacientes; realizar exames conforme protocolo; operar 

equipamentos analíticos e de suporte; executar, checar, calibrar e fazer manutenção dos equipamentos; preparar 

soluções e reagentes; participar do desenvolvimento e da avaliação de novos procedimentos laboratoriais; 

participar de atividades de monitoria, educativas e de pesquisa no seu campo específico de ação; cooperar nas 

atividades de ensino e pesquisa em citologia; desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta 

complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Atuar na 

área patologia clínica executando atividades em estudos e pesquisas no setor analítico envolvendo hematologia, 

bioquímica, urinálise, parasitologia, imunologia e microbiologia; realizar coletas e preparar amostras, matérias 

primas, soluções, reagentes, meios de cultura e outros, utilizando conhecimentos técnicos para manuseio de 

aparelhos de automação; realizar exames conforme protocolo; executar, checar, calibrar e fazer manutenção dos 

equipamentos; atuar e cooperar nas atividades de ensino e pesquisa dentro de seu nível de conhecimento; 
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desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, 

epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Atuar na área de anatomia patológica fixando, 

incluindo, cortando, corando e montando preparos histológicos; utilizar corantes e métodos especiais no preparo 

de laminas; conhecer os fundamentos de técnicas pertinentes à confecção de preparo anátomo-patológica; 

executar preparação corada de líquido obtido por paracentese; atuar e cooperar nas atividades de ensino e 

pesquisa dentro de seu nível de conhecimento; desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta 

complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Fundamentos de enfermagem: Semiologia e Semiotécnica: atuação do técnico em 

enfermagem nos diversos procedimentos de assistência ao paciente/cliente. Processo de comunicação e relação 

profissional-paciente. Assistência de enfermagem ao paciente visando atender as necessidades de: conforto, 

segurança e bem-estar, higiene e segurança ambiental. Assistência do técnico em enfermagem ao paciente 

visando atender as necessidades terapêuticas. Registro de enfermagem. Prevenção e controle de infecções. 

Administração de Medicamentos. Ética e legislação em enfermagem: A Ética aplicada à Enfermagem; Código de 

Ética profissional em Enfermagem; Lei do Exercício Profissional em Enfermagem; o Direito e o cuidado à saúde 

nas diferentes fases de vida da mulher, da criança, do adolescente, adultos e idoso; direito à saúde no ambiente 

de trabalho. Enfermagem na saúde da criança e do adolescente: abordagem ambulatorial e hospitalar: Assistência 

à Saúde da Criança e Adolescente nas diferentes fases da vida. Prevenção de agravos fisiológicos e sociais. 

Situações de violências. Acompanhamento do Processo de Crescimento e Desenvolvimento. Cuidados de 

enfermagem à Saúde da Criança (recém-nascido, lactente, pré-escolar e escolar) e Adolescente. Intervenções de 

Enfermagem à clientela nas unidades de internação e ambulatorial. Enfermagem na saúde da mulher nas 

diferentes fases da vida: Abordagem ambulatorial e hospitalar: Política Página 63 de 65 Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Pré-natal, parto e puerpério. Aleitamento 

Materno. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Atuação do técnico em enfermagem na assistência 

à gestante/puérpera sadia e portadora de patologias diversas e na assistência imediata ao recém-nato. 

Enfermagem no centro cirúrgico e na recuperação anestésica: Abordagem ambulatorial e hospitalar: Atuação do 

técnico em enfermagem no período pré-operatório. Circulação de sala cirúrgica. Fundamentos da instrumentação 

cirúrgica. Cuidados de enfermagem ao paciente na fase de recuperação anestésica. Prevenção da infecção do sítio 

cirúrgico. Cirurgia Segura. Enfermagem na unidade de central de material e esterilização: Processamento de 

produtos para a saúde. Atuação do técnico em enfermagem na unidade de Centro de Material e Esterilização. 

Enfermagem médico-cirúrgica: abordagem ambulatorial e hospitalar: Atuação do técnico em enfermagem na 

assistência aos pacientes com alterações dos sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, 

endócrino, ortopédico, hematológico e doenças transmissíveis. Atuação do técnico em enfermagem à pessoa em 

situação cirúrgica nos períodos pré e pós-operatórios, bem como nas complicações cirúrgica. Atuação do técnico 

em enfermagem na assistência ao paciente em situação de alta complexidade: terapias intensiva e semi-intensiva. 

Reanimação cardiopulmonar. Manejo de drogas vasoativas. Assistência do técnico em enfermagem em oncologia. 

Enfermagem em saúde coletiva: Vigilância Epidemiológica: determinantes no processo saúde-doença; perfil 

epidemiológico brasileiro; indicadores de saúde; doenças imunopreveníveis. Programa Nacional de Imunização. 

Participação do técnico em enfermagem nos programas especiais de saúde pública; controle de doenças 

transmissíveis, doenças não transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis. Enfermagem saúde mental. 

Atuação do técnico em enfermagem diante de pacientes que demandam cuidado em saúde mental. Enfermagem 

nas situações de urgência e emergência. Atuação do técnico em enfermagem em situações de: choques, parada 

cardiorrespiratória, edema agudo de pulmão, crise convulsiva, hemorragias e crise hipertensiva. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Normas de radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radio biologia. Efeitos 

biológicos das radiações. Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. Operação de equipamentos em 

radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de 

filmes. Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. Técnicas 

radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. 

Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Bases físicas e tecnológicas 

aplicadas à medicina nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de radioproteção aplicadas à 

medicina nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. Processamento de imagens digitais. 

Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das 

imagens. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de 

imagens digitais. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Anatomia Humana. 

Nomenclatura e terminologia anatômica. Planos de delimitação do corpo e eixos. Sistema esquelético, 

articulações e músculos. Sistema neurológico. Sistema cardiovascular. Sistema linfático. Sistema respiratório. 

Sistema gastrointestinal. Sistema renal. Sistema reprodutor masculino e feminino. Sistema endócrino. 

Traumatologia. Legislação radiológica e segurança no trabalho. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Segurança Aplicada ao Trabalho: Histórico da Segurança do Trabalho. 

Efeitos do acidente de trabalho: trabalhador, família e empresa. Causas do acidente de trabalho. Comunicação e 

registro de acidentes. Saneamento do Meio Ambiente: Aspectos legais. Esgotos. Efluentes líquidos industriais. 

Resíduos: composição, acondicionamento e coleta, destinação final. Primeiros Socorros e Doenças Ocupacionais: 

temperatura, pulso e respiração. Desmaios. Envenenamento. Queimadura. Fraturas. Hemorragias. Respiração 

artificial e massagem cardíaca. Doenças profissionais. Lesão por Esforço Repetitivo. Transporte de acidentados. 

Ergonomia: Sistemas homem-máquina/meio-ambiente. Fadiga. Iluminação, cores, clima. Prevenção e Controle de 

Perdas: Observação planejada do trabalho. Análise de riscos. Análise Preliminar de Riscos. Análise de Modos 

Falhas. Máquinas, Equipamentos e Materiais: Equipamentos e dispositivos elétricos. Equipamentos de guindar e 

transportar. Ferramentas manuais e motorizadas. Vasos de pressão e caldeiras. Compressores e equipamentos 

pneumáticos. Fornos. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva. Tanques, silos e tubulações. Obras de 

construção, demolição e reforma. Tecnologia e Prevenção de Incêndios: Princípios básicos do fogo. Extintores de 

incêndio. Hidrantes. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. Higiene do Trabalho: Conceituação, 

aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. Radiações ionizantes e não ionizantes. Contaminantes químicos: 

sólidos, líquidos e gasosos. Iluminação. Legislação Específica: Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Normas 

Regulamentadoras (NR), seus anexos e modificações (NR 01 a 26, 28, 31 a 33, 35 e 36). Legislação Geral (as leis 

que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem 

especificados 

 

TOPOGRAFO - Conhecimentos Específicos Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos). 

Conhecimentos de instrumentos da agrimensura. Interpretação de projetos e desenhos. Elaboração de desenhos. 

Operação de estacionamento dos aparelhos. Levantamentos planialtimétricos. Cálculos de áreas e volumes. 

Cálculo de coordenada. Erros de medidas. Alinhamentos e nivelamentos. Descrição de perímetro, plantas e 

configurações de terrenos. Planos de projeção, escalas, convenções topográficas, planimétrica, altimetria, 

topologia, taqueométrica, fotogrametria terrestre. Técnica de edificações, cartografia e estrada. Aplicativos 

gráficos. Conceitos fundamentais em AutoCAD. Tópicos relativos à atividade do auxiliar de topografia em campo. 
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AGRIMENSOR - Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos). Conhecimentos de instrumentos da 

agrimensura. Interpretação de projetos e desenhos. Elaboração de desenhos. Operação de estacionamento dos 

aparelhos. Levantamentos planialtimétricos. Cálculos de áreas e volumes. Cálculo de coordenada. Erros de 

medidas. Alinhamentos e nivelamentos. Descrição de perímetro, plantas e configurações de terrenos. Planos de 

projeção, escalas, convenções topográficas, planimétrica, altimetria, topologia, taqueométrica, fotogrametria 

terrestre. Técnica de edificações, cartografia e estrada. Aplicativos gráficos. Conceitos fundamentais em AutoCAD. 

Tópicos relativos à atividade do auxiliar de topografia em campo. 

 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO – Tala Suropódalica; Tala para Joelho e Inguino Maleolar; Tubo Gessado; Bota 

Gessada para Marcha (Com Salto); Bota Gessada (Sem Salto); Esparadragem; Tala Gessada para Punho/Escafoide; 

Talas Gessadas para Mão em Garrafa ou 4/5 dedo; Auxilio Palmar; Gessos Circular; Técnicas e cuidados na 

aplicação do gesso sintético; Para que se usa a tração cutânea; Técnica e cuidados com as trações cutâneas; 

Equipamentos e Materiais Ortopédicos; Anatomia e Fisiologia Humana; Noções de Ortopedia e Traumatologia; 

Humanização do Processo de Trabalho; Biossegurança e Ergonomia; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL - O Serviço Social e a interdisciplinaridade; Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS); Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação; 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA); O Serviço Social: história, objetivos grupos sociais. O papel do assistente 

social; A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas; Políticas de gestão de assistência social: 

planejamento, plano, programa, projeto; Trabalho com comunidades; Atendimentos familiar e individual; O 

Serviço Social no atendimento terapêutico; O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho 

Tutelar; O funcionamento municipal de assistência social; Código de Ética Profissional. 

 

BIOMÉDICO - Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. Coleta, 

transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle de qualidade e 

estatística. Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica: cálculos e reagentes. Desinfecção e 

esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia clínica. Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, 

chagas, toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico 

laboratorial de HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica. Métodos bioquímicos de 

diagnóstico, dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de funções renais, hepáticas, 

endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a glicose. Automação em bioquímica. Hematologia. Formação 

do sangue: características morfológicas e funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das 

anemias. Fatores de coagulação. Coagulograma. Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. 

Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recém nato). Urinálise. Componentes normais e 

anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina ecorrelações clínicas. Exame químico, densidade, estudo e 

morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de colorações: meios de cultura para isolamentos de 

microorganismos, meios de transporte para cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais 

biológicos, provas bioquímicas para identificação de microorganismos, culturas qualitativas e quantitativas, 

mecanismos de ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos 

antimicrobianos, diagnóstico, etiologia, patologias e epidemiologias das micoses. Parasitologia. Diagnóstico de 

helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo dos protozoários, ciclo evolutivo dos 

helmintos, métodos específicos para diagnóstico de parasitoses. Farmacovigilância: vigilância sanitária de 

medicamentos e outros insumos farmacêuticos. 
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BIOQUÍMICO - Farmacologia Geral: mecanismos moleculares de ação das drogas (Farmacodinâmica) e 

farmacocinética. 2. A Política Nacional de Medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. 3. Farmácia Hospitalar: serviço de farmácia no âmbito dos hospitais; sistemas de 

distribuição de medicamentos, fracionamento de medicamentos; controle de infecção hospitalar; nutrição 

parenteral; boas práticas de preparo da terapia antineoplásica; farmacotécnica. 4. O ciclo da Assistência 

Farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento; distribuição; prescrição, dispensação e o uso 

racional de medicamentos. 5. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica: 

planejamento de atividades; elaboração de procedimentos; organização, logística e administração de materiais 

médico-hospitalares; acompanhamentos físicos financeiros; controle de estoque; gerenciamento de resíduos de 

serviço de saúde. 6. Medicamentos sob controle especial. 7. Farmácia Clínica: serviços clínicos farmacêuticos no 

âmbito hospitalar 8. Medicamentos genéricos, similares e de referência. 9. O exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas e os princípios de ética profissional. 10. Noções sobre o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos.11. Código de Ética.12. 

Saúde Pública. 

 
ENFERMEIRO - Evolução da prática de enfermagem no contexto histórico, político e social. Lei do exercício 

profissional; Fundamentos da Ética e Código de Ética. Bioética; Gestão e Organização dos Serviços de Saúde e 

Enfermagem; Processo de trabalho em enfermagem; Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem; 

Política Nacional de Atenção às Urgências, Política Nacional de Segurança do Paciente; Enfermagem em Clínica 

médica; Enfermagem em Clínica cirúrgica; Enfermagem em Urgências e Emergências; Educação em Saúde; 

Assistência de enfermagem em nível ambulatorial. Antropologia Filosófica, Educação e Enfermagem; Processo de 

cuidado nutricional: Estudo da nutrição, dietética e dietoterapia aplicadas ao processo de cuidado nutricional ao 

paciente em nível primário, secundário e terciário. Trabalho em equipe multiprofissional; Assistência de 

Enfermagem à Saúde da Mulher; Processo de Cuidar do Adulto e Idoso; Assistência de Enfermagem à Criança e 

Adolescente; Administração em Enfermagem: Fundamentos teóricos da prática do trabalho gerencial e 

assistencial em enfermagem: teorias administrativas e modelos de gestão; processo de trabalho; tomada de 

decisão e resolução de problemas; modelo de organização do atendimento ao paciente; dimensionamento e 

distribuição de pessoal; recrutamento e seleção de pessoal; avaliação de desempenho; educação permanente e 

segurança na saúde. 

 

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS - Ementa: Análise de localização de indústria de alimentos. Elaboração de fluxo e 

layout de agroindústrias. Aspectos legais, BPF, PPHO e APPCC. Rotulagem dos alimentos. Análises: físico, química 

e microbiológica dos alimentos. Métodos sensoriais de alimentos. Microbiologia de alimentos. Embalagens. 

Processos, equipamentos, ingredientes, aditivos e qualidade de alimentos. Tecnologia de frutas e hortaliças. 

Tecnologia de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Tecnologia de conservas acidificadas e vinagres. Elaboração e 

controle de processos de leite e derivados; carnes e derivados; pescados e mel. 

Clínica Médica de Animais de Produção, Prescrição de receita, Partes da receita, Receituário comum e de controle 

especial, Distúrbios do sistema cardiovascular, Distúrbios do sistema respiratório.  
 
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO - Farmacologia Geral: mecanismos moleculares de ação das drogas 

(Farmacodinâmica) e farmacocinética. 2. A Política Nacional de Medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e 

a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 3. Farmácia Hospitalar: serviço de farmácia no âmbito dos 

hospitais; sistemas de distribuição de medicamentos, fracionamento de medicamentos; controle de infecção 

hospitalar; nutrição parenteral; boas práticas de preparo da terapia antineoplásica; farmacotécnica. 4. O ciclo da 
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Assistência Farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento; distribuição; prescrição, 

dispensação e o uso racional de medicamentos. 5. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na 

assistência farmacêutica: planejamento de atividades; elaboração de procedimentos; organização, logística e 

administração de materiais médico-hospitalares; acompanhamentos físicos financeiros; controle de estoque; 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 6. Medicamentos sob controle especial. 7. Farmácia Clínica: 

serviços clínicos farmacêuticos no âmbito hospitalar 8. Medicamentos genéricos, similares e de referência. 9. O 

exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas e os princípios de ética profissional. 10. Noções sobre o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos, 

Código de Ética Saúde Pública 

 

FISIOTERAPEUTA - Anatomia; Biologia Celular e Molecular; Biomecânica do Movimento Humano; Cinesiologia 

Clínica; Controle Neural do Movimento; Desenvolvimento Humano; Farmacologia; Fisiologia Humana; Fisioterapia 

Aplicada à Ginecologia, Obstetrícia e Urologia; Fisioterapia Dermato funcional; Fisioterapia em: Geriatria, 

Neurologia, Pediatria, Pneumologia, Terapia Intensiva; Genética; Hidroterapia, Termo terapia, Eletroterapia, 

Fototerapia; Histologia e Embriologia; Imagenologia Aplicada à Fisioterapia; Métodos de Avaliação Clínica e 

Funcional; Neurofisiologia; Patologia Geral; Prótese e Órteses; Organização do Setor Saúde e suas Políticas: 

Estruturas nacionais e políticas, funções do setor de saúde, conceito normativo e estrutura do SUS, legislação 

específica do SUS, Estratégia da Saúde da Família, Estrutura Nacional do SUS, Políticas de Saúde, Participação 

Popular e Controle Social e Conselho de Saúde. Ética Profissional. 

 

FONOAUDIÓLOGO - Temas específicos relacionados à Fonoaudiologia; Assistência Domiciliar no Sistema Único de 

Saúde; Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa; Políticas e Legislação Relacionadas à Fonoaudiologia; Políticas e Legislação Relacionadas à Saúde do 

Trabalhador; Políticas de saúde e formação político institucional do SUS; SUS e suas principais legislações; Gestão 

do SUS e gestão do cuidado em saúde; Código de ética. 

 

MÉDICO VETERINARIO / VETERINARIO - Distúrbios do sistema digestivo. 1.7. Distúrbios do trato urinário. 1.8. 

Distúrbios endócrinos. 1.9. Distúrbios do sistema reprodutivo. 1.10. Distúrbios da pele. 1.11. Doenças infecciosas 

polisistêmicas, Clínica cirúrgica de animais de produção, Equilíbrio hidroeletrolítico. Anestesia e analgesia, Pré-

operatório do paciente, Transoperatório, Pós-operatório, Infecções cirúrgicas, Cicatrização tecidual. Hérnias, 

Eventração, evisceração, prolapso e protrusão. Intervenções cirúrgicas do tórax, Cirurgias de parede, Cirurgia 

visceral, Intervenções cirúrgicas do abdômen, Cirurgias de parede, Cirurgia visceral, Defesa Sanitária Animal 

prevenção, controle e diagnóstico, clínico e laboratorial das principais doenças que afetam a saúde humana e 

animal, Doenças de notificação obrigatória, Conhecimentos básicos de epidemiologia e análise de risco, Doenças 

infectocontagiosas e zoonoses: Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, 

tratamento e profilaxia, Linfadenite caseosa, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Febre Aftosa, Raiva, Brucelose, 

Tuberculose, Leptospirose, Salmonelas, Micoplasmose, Doença de Newcastle, Peste Suína Clássica e Peste Suína 

Africana, Toxicologia e plantas tóxicas, Doenças parasitárias, nutricionais e metabólicas,  Etiologia, grupos e 

classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia, Noções de inspeção de carne e 

leite, Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos, Métodos de conservação dos produtos de 

origem animal; obtenção higiênica do leite; normas de sanitização, higiene pessoal, higiene de ambiente, de 

utensílios, das instalações, higiene do transporte de produtos alimentares de origem animal, Criação e manejo de 

animais ruminantes: bovinos, caprinos e ovinos, Criação e manejo de animais monogástricos: suínos, aves e 

coelhos, Nutrição animal tipos de alimentos (concentrado proteico e energético), pastagens, técnicas de silagem e 

fenação. 
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NUTRICIONISTA - Gestão de unidades de alimentação e nutrição: Gestão de unidades de alimentação e nutrição. 

Serviços e eventos. 2. Técnica Dietética, propriedades físico-química dos alimentos e gastronomia. 3. Controle 

Higiênico – Sanitário: controle higiênico sanitário do ambiente, do alimento, da matéria prima e do manipulador. 

Boas práticas para serviços de alimentação. Saúde ambiental, água, vigilância e legislação sanitária. 4. Alimentos: 

doenças transmitidas pelos alimentos, exame organoléptico e laboratorial dos alimentos, produção dos 

alimentos, microbiologia dos alimentos, segurança alimentar. Alimentos funcionais. Rotulagem de alimentos. 5. 

Nutrição Humana: Nutrientes (definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares, recomendações, interação medicamento – nutriente - alimento). Bioquímica. 

Avaliação de dietas normais e especiais. Necessidades e recomendações no ciclo vital em todas as faixas etárias e 

situações de saúde e ausência de saúde, nutrição e atividade física, nutrição e saúde bucal, nutrição no 

envelhecimento, nutrição em psiquiatria, nutrição e o uso de álcool e outras drogas, nutrição e envelhecimento. 

6. Avaliação do estado nutricional de indivíduos nas diferentes faixas etárias e grupos populacionais: diagnostico 

nutricional em todas as faixas etárias (crianças menores de 1 ano, pré-escolares, escolares, adolescente, 

gestantes, adultos, idosos). Sistema de vigilância alimentar e nutricional. 7. Climatério e Menopausa. 8. Nutrição 

materno – infantil: Amamentação. Assistência nutricional no pré-natal. Aleitamento materno. Banco de leite 

humano Nutrição e gestação. Gestante adolescente. Diabetes, síndromes hipertensivas e AIDS/HIV na gestação. 

Necessidades e Recomendações nutricionais no grupo materno infantil (MI). Carências Nutricionais no grupo MI. 

Nutrição nas Infecções Respiratórias Agudas e nas Diarreias na infância. 9. Nutrição Clínica: Princípios e cuidados 

nutricionais nas enfermidades do Sistema Digestório e Glândulas Anexas, Cardiovascular, Renal e das Vias 

Urinárias, Pulmonar, Endócrino, Neurológico, Psiquiatria, Imunodeficiências e Neoplasias, Estresse Metabólico, 

Alergias e Intolerâncias Alimentares. Nutrição e Cirurgia. Terapia nutricional. Saúde oral e dental. Alimentos 

Funcionais. Fitoterapia. Transtornos alimentares. Grupos populacionais 10. Políticas e Programas de Atenção à 

Saúde: Amamentação e Banco de Leite Humano. Bolsa 12 Família. Política Nacional 

 

ODONTÓLOGO - Processo Saúde-doença: Epidemiologia; Conceito; Levantamentos epidemiológicos em saúde 

bucal. Biossegurança: Assepsia, desinfecção, esterilização, antissepsia; Acidentes de trabalho. Farmacologia: 

Farmacologia e terapêutica medicamentosa. Cardiologia: Etiopatogenia, prevenção e tratamento. Dentística: 

Preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; materiais restauradores diretos e indiretos; Lesões 

não cariosas. Periodontia: Diagnóstico; Prevenção das doenças periodontais; Periodontia médica (interrelação 

com as doenças cardiovasculares, gravidez, diabete mellitus, tabagismo); Tratamento supra gengival (raspagem, 

alisamento, polimento e manutenção); Controle químico e mecânico da placa bacteriana; Gengivite, periodontite. 

Estomatologia: Diagnóstico e tratamento de lesões de tecido mole e duro; Lesões cancerizáveis, câncer bucal; 

Semiologia e patologia oral. Endodontia: Alterações pulpar e periapical; Diagnóstico e tratamento em endodontia. 

Radiologia: Técnicas intraorais; Método de localização radiográfica; Aspecto radiográfico das lesões pulpares e 

peripécias. Anestesia odontológica: Técnicas, acidentes e complicações; Anatomia aplicada à anestesiologia; 

Farmacologia dos anestésicos locais. Prótese: Diagnóstico, planejamento e tratamento. Odontopediatria: 

Semiologia e diagnóstico; Traumatismo buco dentário; Práticas preventivas e restauradoras; Técnica de 

restauração traumática. Urgência e Emergência: Urgência em Odontologia; Trauma dental, hemorragia, 

pericoronarite, abcessos dento alveolares, pulpite e alveolite; Suporte básico de vida. Lei do Exercício Profissional: 

Prontuário odontológico; Receitas; Atestados; Código de ética odontológico. Cirurgia: Princípios cirúrgicos; 

Planejamento e técnicas cirúrgicas; Cirurgia dos dentes inclusos ou impactados; Complicações pós cirúrgicas. 

Atenção à Saúde: Atenção básica em Odontologia; Pessoas com necessidades especiais; Coagulopatias 

hereditárias; Pacientes grávidas ou com doenças crônicas. Odontogeriatria: Alterações sistêmicas com 

comprometimento bucal no idoso. 
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PSICÓLOGO - História da Psicologia; Epistemologia da Psicologia; Psicologia da Percepção; Teorias e Sistemas 

Psicológicos; Desenvolvimento da Infância e Adolescência; Neuroanatomia; Psicofisiologia; Psicologia da 

Aprendizagem e Memória; Psicologia da Motivação e Emoção; Psicologia da Personalidade; Exame Psicológico; 

Desenvolvimento da Idade Adulta e Terceira Idade; Análise do Comportamento; Ética na Saúde; Métodos de 

Observação em Psicologia; Orientação Vocacional; Processos Grupais; Psicologia da Pessoa com Necessidades 

Especiais; Psicologia do Pensamento e da Linguagem; Psicologia Social; Psicopatologia; Psicodiagnóstico; 

Psicologia Comunitária; Psicologia Escolar; Clínica Psicanalítica; Psicofarmacologia; Psicologia e Saúde da Família; 

Psicologia e Saúde do Trabalhador; Psicologia e Saúde Mental; Psicologia em Instituições de Saúde; Psicologia 

Institucional; Terapia Cognitiva Comportamental; Terapia Existencial Humanista; Ética profissional. 

 

QUIMICO - Funções orgânicas: conceito, grupos funcionais, fundamentos de nomenclatura e classificação, 

estrutura e propriedades físicas e químicas, fontes naturais. Hidrocarbonetos (alifáticos e cíclicos). Compostos 

oxigenados (álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus sais, ésteres e fenóis). Compostos 

nitrogenados (aminas e amidas). Compostos naturais (glicídios, lipídios, aminoácidos e proteínas). Compostos 

sulfurados (ácidos sulfônicos e derivados). Óleos e gorduras. Sabões e detergentes sintéticos. Séries homólogas e 

séries isólogas 

 

TECNOLOGOS DA INFOMAÇÃO - Lógica de programação: algoritmos, fluxogramas, depuração. Estrutura de dados 

e organização de arquivos. Arquitetura cliente-servidor, multicamadas, peer-to-peer. Orientação a objetos: 

conceitos e aplicações. Banco de dados: conceitos básicos, características dos bancos relacionais (MS-SQL Server, 

PostgreSQL, MySQL) e a linguagem SQL. Modelagem de dados: diagramas entidade-relacionamento e 

mapeamento para modelo relacional. Noções sobre metodologias de análise, projeto e desenvolvimento de 

sistemas: tecnologias web, web services, AJAX, XML, DHTML, CSS. Conhecimentos sobre linguagens de 

programação para a web: PHP, Java script e HTML. Linguagem de programação Java. Conceitos básicos de 

arquitetura de computadores: barramentos, processador, memória e E/S. Noções básicas de sistemas 

operacionais: gerência de processador, gerência de memória, sistema de E/S, sistemas de arquivos. 

Administração de sistemas Windows e Unix/Linux: instalação de sistemas operacionais, particionamento de disco, 

dual boot, comandos básicos Windows e Unix/Linux, gerenciamento de usuários, contas e grupos de usuários, 

instalação de software, atualizações e manutenção do sistema, configuração em rede, ferramentas 

administrativas, máquinas virtuais, licença de software, software livre, código aberto. Redes de computadores: 

acesso remoto, topologia de redes, equipamentos de interconexão (hubs, switches, roteadores, pontos de acesso 

wireless), cabeamento estruturado. Protocolo NetBios, protocolo TCP/IP, configuração de redes IP, princípios 

básicos de roteamento, CIDR, redes wireless 802.11.a/b/g/n, NAT, VLANs. Serviços internet e instalação nas 

plataformas Windows e Linux. Protocolo IPv6. Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP). 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - Anatomia; Biologia Celular e Molecular; Biomecânica do Movimento Humano; 

Cinesiologia Clínica; Controle Neural do Movimento; Desenvolvimento Humano; Farmacologia; Fisiologia 

Humana; Fisioterapia Aplicada à Ginecologia, Obstetrícia e Urologia; Fisioterapia Dermato funcional; Fisioterapia 

em: Geriatria, Neurologia, Pediatria, Pneumologia, Terapia Intensiva; Genética; Hidroterapia, Termo terapia, 

Eletroterapia, Fototerapia; Histologia e Embriologia; Imagenologia Aplicada à Fisioterapia; Métodos de Avaliação 

Clínica e Funcional; Neurofisiologia; Patologia Geral; Prótese e Órteses; Organização do Setor Saúde e suas 

Políticas: Estruturas nacionais e políticas, funções do setor de saúde, conceito normativo e estrutura do SUS, 

legislação específica do SUS, Estratégia da Saúde da Família, Estrutura Nacional do SUS, Políticas de Saúde, 

Participação Popular e Controle Social e Conselho de Saúde. Ética Profissional. 
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ENGENHEIRO CIVIL - Gerenciamento de integração do projeto; Gerenciamento do Escopo do Projeto; 

Gerenciamento de Tempo do projeto, Gerenciamento de custos do projeto, Gerenciamento da qualidade do 

projeto; Gerenciamento de recursos humanos do projeto; Gerenciamento das comunicações do projeto; 

Gerenciamento de riscos do projeto e Gerenciamento de aquisições do projeto; As Visões de Produtividade, 

Qualidade do Meio ambiente, de Sustentabilidade e da responsabilidade social na gestão dos empreendimentos 

na construção civil; Custos nos empreendimentos de construção civil; Orçamentos nos empreendimentos de 

construção civil; Técnicas de Programação e Controle de Projetos e Obras; Noções de licitação e contratação para 

empreendimentos de construção civil; Perdas e Desperdícios na construção civil; Elementos de Ciências dos 

Materiais (Estrutura atômica e ligação interatômica; Propriedades mecânicas dos metais e materiais; Falhas; 

Fratura; Fadiga e Fluência; Compósitos; Propriedades Térmicas; Corrosão e degradação dos materiais; Seleção de 

materiais e 51 Considerações de Projeto);Tecnologia dos Materiais de Construção Civil; Especificações e Normas, 

Materiais Cerâmicos; Aglomerantes ou ligantes (Cimento, cal e gesso), agregados, Argamassas, Concretos, 

Madeiras; Materiais Betuminosos; Materiais Metálicos; Vidros; Lacas e Vernizes, Materiais e resinas Plásticas; 

Ensaios de Laboratório; Agregados leves e pesados; Controle Tecnológico dos Concretos; Manifestações 

patológicas nas estruturas e construções; Resíduos Industriais e Agrícolas para a Construção Civil, Lei nº 8666/93 

e PCCS Municipal. 

 

AGRONOMO - Biologia Geral - Origem e evolução das células, Célula vegetal adulta, Informação genética e suas 

implicações, Botânica Básica - Morfologia externa e interna dos órgãos vegetais, Organografia dos órgãos 

vegetais, Zoologia Geral - Identificação e caracterização geral dos grandes filos, Matemática - Operações com 

vetores, retas e Planos Cálculo Diferencial e Integra – Funções, Química Geral e Orgânica - Funções Inorgânicas, 

Funções Orgânicas. 

 

ENGENHEIRO CIVIS/ARQUITETO - Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos. Custo da 

edificação. Conforto ambiental das edificações: condições acústicas, térmicas e luminosas. Desempenho de 

edificações. Desenho urbano. 47 Elaboração de projetos de arquitetura. Ética e atribuição profissional do 

arquiteto urbanista. Execução e fiscalização de obras públicas. Infraestrutura urbana. Instalações elétricas 

prediais. Instalações hidráulicas e sanitárias. Licitações e contratos públicos. Parcelamento do solo urbano. 

Planejamento urbano. Política urbana federal - Estatuto da Cidade. Lei Federal Nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. Prevenção contra incêndio. Representação gráfica. 

 

ENGENHEIRO FLORESTAL - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e Planos de Controle 

Ambiental. Zoneamento Ecológico-Econômico. Base conceitual sobre desenvolvimento sustentável. Degradação e 

Poluição ambiental. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Ecologia Florestal. Recuperação de Áreas 

Degradadas com espécies nativas. Mecanização e Exploração Florestal: equipamentos de exploração florestal, 

exploração de baixo impacto, planejamento da exploração, estradas e ramais de exploração, pátio de estocagem, 

elaboração de projetos técnicos de exploração florestal. Proteção florestal: incêndios – causas, efeitos e 

prevenção; combate a incêndios florestais, técnicas de conservação do solo, manejo em solos de várzea e terra 

firme para fins. Terra de Tradicionalistas conservacionistas, erosão, práticas conservacionistas. Inventário 

Florestal. Manejo Florestal. Implantação, condução e manejo de povoamentos florestais: viveiros florestais; 

preparo da área e plantio, espaçamento, adubação, desbaste, limpeza, desrama. Indústria e tecnologia da 

madeira: planejamento e serraria, maximização do aproveitamento, utilização de madeira serrada, classificação 

de madeira, industrialização de madeira laminada e compensada, industrialização de madeira aglomerada. 

Legislação: Constituição Federal e o Meio Ambiente. Código Florestal. Política Nacional do Meio Ambiente. 
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Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei de Proteção à Fauna. Lei dos Crimes Ambientais. Código Estadual de 

Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL - Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e 

Climatologia. Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos ambientais. 

Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de 

desenvolvimento Limpo. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes 

para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos 

sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água 

subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente - Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental. 

Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação 

do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. 

Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio ambiente e 

sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de valoração do dano ambiental. Conhecimento das 

normas ISO 14000:2004. Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas 

organizações; Prevenção de poluição; Valorização, eliminação/tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; 

Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na concepção de materiais e produtos (eficiência energética, 

escolha de materiais, produção, embalagem, transporte, resíduos, utilização, reciclagem) 

 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - Acionamentos elétricos; Grandezas Elétricas (Corrente, Tensão, -Resistência, 

Potência e Energia); Medição de Grandezas Elétricas; Lei de ohm e Resistividade; Circuitos elétricos; Associação 

de Resistores; Magnetismo e Eletromagnetismo; Corrente Alternada (características e tipos de carga); Potência 

em Corrente Alternada e Fator de Potência; Circuitos Trifásicos; Inversor de frequência: Tecnologia e princípio de 

funcionamento, aplicações, parametrização do Inversor de frequência. Instalações de sistemas prediais: 

Dispositivos de Proteção (Disjuntor, Fusíveis, Dispositivo Diferencial Residual - DR e Dispositivo de Proteção 

Contra Surtos - DPS); Eletrodutos (tipos, acessórios e dimensionamento); Condutores Elétricos (tipos, conexões e 

dimensionamento); Tomadas (tipos, simbologia, aplicação e instalação); Quadro de Distribuição Monofásico; 

Aterramento (conceito, aplicação e tipos); Lâmpadas (tipos, acessórios, aplicação e instalação); Interruptores 

(uma seção, duas seções, três seções, paralelo e intermediário); Variador de Luminosidade (tipos e instalação); 

Relé Fotoelétrico (tipos e instalação); Sensor de Presença (tipos e instalação); Relé de Impulso (tipos e instalação); 

Campainha, Cigarra e Sirene (tipos e instalação); Porteiro Eletrônico (tipos e instalação) 

 

EDUCADORES SOCIAIS - Ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, seguridade social, 

cidadania, educação em saúde, proteção social, violência social. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Os 

conselhos de direito: da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da assistência social. A importância da 

participação popular na garantia dos direitos sociais. Dinâmica Familiar: noções básicas. A visita familiar para 

Educação em Saúde. A importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. 

Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. Centro de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS. Unidade Básica de Saúde – UBS. Saúde Pública no Brasil. Lei n.º 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

 

JORNALISTA - Comunicação e jornalismo: modelos teóricos de comunicação e os processos de significação. 

Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias. As diversas formas de jornalismo (impresso, on-line, 

radiojornalismo, telejornalismo) e seu papel no mundo global. O profissional de imprensa e as novas tecnologias. 



 

 

Rua Carajás, nº. 522 – Centro– Bloco II  

CNPJ: 03.439.239/0001-50 

 Fone: (66) 3402-2000 

 

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças 

 

 

As informações e a sua extensão: política editorial e tipos de editoriais. Tipos de reportagem. Modalidades de 

entrevista. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades técnicas (selos, tarjas, infografia, fios, olhos, 

olhos-legenda, textos-legenda, ilhas, boxes, quadros, inserts fotográficos, retículas). Características do texto 

jornalístico: uso correto dos verbos; a estrutura da notícia; números e siglas. A comunicação pública: conceito e 

aplicação na administração pública. O exercício da cidadania como reflexo da comunicação pública. O papel do 

assessor de imprensa nos órgãos públicos e na iniciativa privada. A produção de notícias e as rotinas de assessoria 

de imprensa. Administração de crise. Mídia Training. Veículos e ferramentas de comunicação interna e externa 

(house organ, intranet, revista, mural, newsletter, Redes Sociais). Estratégias de publicações jornalísticas 

empresariais. Clipping. Produção de releases, comunicados e notas oficiais: critérios de noticiabilidade 

 

ANALISTA AMBIENTAL - ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de meteorologia e 

climatologia. Noções de hidrologia. Noções de geologia e solos. Aspectos, impactos e riscos ambientais. Qualidade 

do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento global e mecanismos de desenvolvimento limpo - 

mdl. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou 

reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água 

subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. 

Sistema nacional do meio ambiente - sisnama. Regulamentação para os estudos de impacto ambiental (eia/rima). 

Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: benefícios da política ambiental. Avaliação 

do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. 

Avaliação de desempenho ambiental. Noções de gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança 

industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio ambiente e 

sociedade: noções de sociologia e de antropologia. Noções de valoração do dano ambiental. Conhecimento das 

normas iso Conceitos ambientais; o estado do mundo; economia ecológica; a variável ambiental nas 

organizações; prevenção de poluição; valorização, eliminação/tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; 

gestão ambiental (sio 14001); a variável ambiental na concepção de materiais e produtos (eficiência energética, 

escolha de materiais, produção, embalagem, transporte, resíduos, utilização, reciclagem). 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

Data Eventos 

29/03/2022 Publicação Edital do Processo Seletivo Simplificado  

30 a 31/03/2022 Prazo para impugnação ao Edital  

01/04/2022 Publicação das respostas as impugnações ao Edital  

04/04 a 14/04/2022 Período das inscrições  

04 e 05/04/2022 Data de pedido de isenção de taxas  

11/04/2022 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas 

12 e 13/04/2022 Prazo para recurso da divulgação ao pedido de isenções de taxas  

14/04/2022 Divulgação do resultado dos recursos das isenções de taxa 

15/04/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário.  

20/04/2022 Publicação da Relação dos inscritos  

21 e 22/04/2022 Prazo para recurso contra a relação dos inscritos  

27/04/2022 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos 

27/04/2022 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições  

27/04/2022 Publicação do Edital Complementar – Local de provas  

11 a 22/04/2022 Prazo para Envio da Prova de Títulos 

01/05/2022 Aplicação da Prova Objetiva  

02/05/2022 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva  

03 e 04/05/2022 Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva  

11/05/2022 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da prova 
objetiva 

11/05/2022 Publicação do gabarito oficial da prova objetiva 

11/05/2022 Divulgação do resultado preliminar da prova Objetiva e de Títulos do Processo 
Seletivo Simplificado 001/2022 do Munícipio de Barra do Garças - MT 

12 e 13/05/2022 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva e de títulos do 
Processo Seletivo Simplificado 001/2022. 

17/05/2022 Divulgação do Julgamento dos recursos contra o resultado preliminar da prova 
objetiva e de títulos; 
Divulgação do Resultado Preliminar dos Aprovados e Classificados no Processo 
Seletivo Simplificado 001/2022. 

18 e 19/05/2022 Período de recurso contra o resultado preliminar dos Aprovados e Classificados 
no Processo Seletivo Simplificado 001/2022. 

23/05/2022 Divulgação do Resultado definitivo da prova Objetiva e de Títulos; 
Convocação dos candidatos para realização da prova prática. 

23/05/2022 Previsão de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2022 
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***Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da 
necessidade de ajustes operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT e Método 
Soluções Educacionais. 
Todos os atos inerentes ao prosseguimento do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO serão objeto de 
publicação por editais afixados na Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, publicado na internet, 
no diário oficial da AMM e no site www.metodoesolucoes.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
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ANEXO V 
ORIENTAÇÕES PARA EVITAR O CONTÁGIO PELA COVID-19 NO CENTRO DE APLICAÇÃO 

Este documento traz diretrizes para a realização das Provas Objetivas e Práticas para o Processo Seletivo 
Simplificado 001/2022 do Município de Barra do Garças/MT, observando as recomendações dos órgãos 
sanitários, sem prejuízo de outras medidas que se apresentem como necessárias. 
 A responsabilidade pelo atendimento dessas normas é individual e coletiva, devendo ser observadas pelos 
aplicadores, fiscais, candidatos e prestadores de serviços.  
 
1. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS  
Considerando que a transmissão do Covid-19 acontece por meio de gotículas, sendo o vírus liberado em 
secreções respiratórias durante os atos de falar, espirrar e tossir, considerando-se seguro o distanciamento 
mínimo de 02 metros, entre pessoas, em ambientes internos. Assim será observado este espaçamento na 
disposição de cadeiras para os candidatos que realizarão a prova. Ainda será respeitado o distanciamento nas 
demais áreas, como no corredor para a locomoção ao banheiro, evitando contato com as pessoas. 
Não Haverá o fornecimento de copos, para não haver compartilhamento de objetos e materiais, devendo cada 
candidato leva sua garrafa de água. 
 
2. USO DE MÁSCARAS 
É obrigatório o uso de máscaras por todos os participantes (candidatos, aplicadores, fiscais e prestadores de 
serviços) no ingresso do prédio e durante todo o tempo que permanecer, mesmo que não esteja em contato 
direto com outra pessoa. Todos devem se atentar às regras abaixo para o uso de máscaras:  
• Para colocar a máscara, fazer boa higiene das mãos e utilizar os elásticos para vesti-la;  
• Durante o uso, não colocar a mão na máscara ou na face;  
• Trocar a máscara a cada 2h ou quando tossir, ou espirrar;  
• As máscaras descartadas devem estar acondicionadas em embalagens plásticas mantidas fechadas; 
• Lembrar sempre de higienizar as mãos antes de retirar as máscaras; As máscaras devem cobrir nariz, boca e 
queixo.  
 
3. ACESSO 
 O acesso ao centro de aplicação será por uma única entrada e contará disponibilização do álcool em gel durante 
o percurso, sendo obrigatória a higienização das mãos. Estará presente dois fiscais, que se necessário organizará a 
entrada para evitar que se forme fila, respeitando o distanciamento de 1,5 metros. Recomenda-se manter os 
cabelos presos e evitar o uso de adornos (anéis, brincos, pulseiras e etc). Portar alimentos e/ou água, desde que 
acondicionados em embalagens transparentes e plásticas de modo a permitir a higienização. 
 
4. NO AMBIENTE DE APLICAÇÃO DA PROVA 
Ler e cumprir as informações contidas nos cartazes, atender expressamente as orientações da equipe de 
aplicação da prova, mantendo sempre o distanciamento. Também será disponibilizado álcool em gel como água e 
sabão nos banheiros para permitir a higienização.  
A lista de frequência de assinaturas será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos, antes e após a 
assinatura, proibindo o compartilhamento de canetas. 
 
5. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES O piso das salas será higienizado com solução de hipoclorito 
de sódio diluído em água, antes a aplicação da prova. Os banheiros serão limpos com frequência. Os servidores 
das limpezas estarão utilizando os EPIs de acordo com a Norma Regulamentar.  
 

A SUA ATITUDE PROTEGE A TODOS 
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ANEXO VI – ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DA PROVA DE TÍTULOS  
 

O Candidato que desejar encaminhar a documentação necessária para a Prova de Títulos, 
conforme escrito no item 11., previsto no Edital do Processo Seletivo Simplificado, deverá encaminhar 
a documentação seguindo os passos, conforme descrito a seguir: 
Após entrar em seu login e senha, o candidato escolhe a opção “recursos”, conforme imagem abaixo: 

 

*Imagem ilustrativa, o candidato deverá acessar a área do certame correspondente. 

Após clicar na opção descrita abaixo, o candidato, deve optar pela opção, “ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

REFERENTE A PROVA DE TÍTULOS”, conforme imagem apresentada: 

*Imagem ilustrativa, o candidato deverá acessar a área do certame correspondente. 
 
Para enviar a documentação referente aprova de títulos, o candidato, escolha a opção circulada: 
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*Imagem ilustrativa, o candidato deverá acessar a área do certame correspondente. 

Após esse passo, o candidato anexa a documentação, e envia, na tela abaixo: 

 

*Imagem ilustrativa, o candidato deverá acessar a área do certame correspondente. 

OBS* Cabe informar que TODOS OS DOCUMENTOS, devem ser escaneados em um único arquivo 

formato PDF, conforme documento orientativo, sob pena de não serem contabilizados, por estarem 

em desconformidade com as regras editalícias. 

 


