
 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 00 1/2013 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO PEDRO DA CIPA/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FAZ SABER QUE 
FARÁ REALIZAR NESTE MUNICÍPIO PROCESSO SELETIVO PÚB LICO DE PROVAS E 

TÍTULOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO 
DE SERVIDORES, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL. 

 
 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. As vagas abertas no processo seletivo são para contratação temporária, em substituição a profissional em 
afastamentos para compor a equipe das Secretarias Municipais de São Pedro da Cipa, bem como licenças 
maternidade, saúde, qualificação profissional e vacância, conforme previsão nas Leis Municipais nº 
418/2013, 429/2013, 431/2013 e 436/2013. 
2. O Processo Seletivo Público será organizado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT, 
através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
3. Os cargos, vagas, qualificação mínima exigida, carga horária e vencimento são os constantes do anexo I 
deste Edital. 
4. O Cronograma do Processo Seletivo Público é o constante do anexo II deste Edital, cujas datas deverão 
ser rigorosamente respeitadas. 
5. O meio oficial de divulgação dos atos deste Processo Seletivo é o mural de avisos da Prefeitura 
Municipal e no endereço eletrônico: www.saopedrodacipa.mt.gov.br e Jornal Oficial dos Municípios - 
AMM, disponível no endereço eletrônico: www.amm.org.br, cabendo ao candidato informar-se sobre 
quaisquer retificações, resultados, julgamento de recursos e quaisquer outros atos ocorridos. 
 

II - DO REGIME JURÍDICO, LOCAL DE TRABALHO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO. 
1. O Regime Jurídico é o Estatutário de natureza especial (Contratação por prazo Determinado). 
2. O Regime Previdenciário é o Regime Geral de Previdência - RGPS. 
3. Local de Trabalho: Diversas unidades da Prefeitura Municipal. 
4. Os prazos dos contratos terão prazo determinado de duração de até 12 (doze) meses a contar da data do 
início da vigência estabelecido no termo e prorrogáveis por igual período durante a vigência do convênio.  
 

III - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou a quem for deferida a igualdade nas condições previstas no §1º do 
art. 12 da Constituição Federal. 
2. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
3. Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino. 
4. Estar em gozo dos direitos políticos. 
5. Possuir, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 
6. Estar ciente que deverá possuir, na data da contratação, a habilitação e qualificação mínima exigida para 
o cargo. 
7. Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática desabonadora, ou demissão por 
justa causa. 
8. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
9. Ter disponibilidade para o cumprimento da jornada de trabalho.  
 

IV - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração no período, local e horário a seguir:  
1.1. Período: de 02/09/2013 a 05/09/2013, exceto sábado e domingo.  
1.2. Local: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, localizada na Rua Rui Barbosa, 335 - Centro - 
São Pedro da Cipa - MT.  
1.3. Horário: de 13h00min as 17h00min, exceto sábados, domingos e feriados.  
2. No ato da inscrição presencial o candidato deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos:  
2.1. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF.  



2.2. Ficha de Inscrição, em formulário próprio, a ser preenchida no ato da inscrição.  
2.3. Não serão aceitas inscrições com a documentação incompleta.  
2.4. Considera-se devidamente preenchida a Ficha de Inscrição que contenha a correta identificação do 
candidato, a indicação do cargo para o qual está concorrendo e não apresente emendas, entrelinhas, rasuras, 
informações insuficientes, em branco ou ilegível.  
2.5. Na falta da Carteira de Identidade, poderá ser apresentado outro documento de igual valor legal, desde 
que contenha, no mínimo, a fotografia, a assinatura e a filiação do candidato.  
2.6. A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por procuração, não sendo aceitas inscrições por via 
postal, extemporânea, sob condição, ou por qualquer outro meio, vedada ainda a substituição de quaisquer 
dos comprovantes exigidos e anexados à Ficha de Inscrição.  
2.6.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais equívocos no preenchimento da Ficha de 
Inscrição e ou na apresentação da documentação pertinente.  
2.6.2. No caso de inscrição por procuração, deverá ser apresentada original e cópia simples ou cópia 
autenticada do documento de identidade do candidato, original e cópia do documento de identidade do 
procurador.  
2.7. A inexatidão das declarações ou a irregularidade dos documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminarão o candidato do processo seletivo público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal, assegurados os 
direitos de ampla defesa e do contraditório.  
2.8. Cada candidato poderá concorrer em apenas um cargo. Caso o candidato efetue mais de uma inscrição, 
será considerada apenas a última inscrição, ficando automaticamente cancelada a(s) inscrição (ões) 
anteriores.  
2.9. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
2.10. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 
2.11. Não serão recebidas inscrições por via postal, fax-símile, condicional ou extemporânea. 
2.12. Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos. 
 

V. DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
1. Não haverá cobrança da taxa de inscrição para o Processo Seletivo, previsto neste Edital. 
 

VI - DAS PROVAS 
1. O Processo Seletivo Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha e de Títulos. 
2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório, será aplicada para todos os cargos. 
3. A cada prova de múltipla escolha, será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
4. A classificação geral dos candidatos será feita pela média aritmética dos pontos obtidos em cada prova. 
5. Os tipos de provas objetivas de múltipla escolha, números de questões e peso de pontuação de cada 
questão para todos os cargos são as seguintes: 

Provas Números de Questões Pontuação de cada Questão Total 
- Português 
- Matemática 
- Específica 

05 
05 
10 

04 
04 
06 

20 
20 
60 

Total 20 - 100 
6. Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 30% (trinta por cento) do total geral de pontos do 
conjunto da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
7. O Programa de Prova para as questões de múltipla escolha encontra-se detalhado no anexo III deste 
Edital. 
8. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá seus pontos computados, até o limite de 20 (vinte) 
pontos, apenas aos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, obedecendo ao critério de 
pontuação estabelecido a seguir: 
9. A Prova de Títulos obedecerá aos seguintes critérios de pontuação: 

Quadro de Atribuição de Pontos por Avaliação de Títulos  
Cargo de Nível Superior 

Títulos Valor 



- Pós Graduação 05,00 
- Mestrado ou Doutorado 10,00 

Experiência Profissional 
Título Documentos Comprobatórios Valor de Cada 

Título 
a) Experiência Profissional 
(tempo em ano) 
a.1) De 0 a 2 anos 
a.2) Acima de 2 até 4 anos 
a.3) Acima de 6 até 8 anos 
a.4) Acima de 8 até 10 anos 
a.5) Acima de acima de 10 anos 

- Atestado e ou Certidão, expedido por órgão ou 
entidade competente, preferencialmente em papel 
timbrado; 
- Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. Obs: Será considerado um único atestado e 
ou certidão, dentre os especificados nas 
alternativas a.1); a.2) e a.3), valendo aquele de 
maior pontuação. 

 
 

02,00 
04,00 
06,00 
08,00 
10,00 

10. Na contagem de títulos de ensino médio e superior, só será aceitos o de maior graduação e serão 
pontuados até 10 (dez) pontos. 

 11. Não serão aceitos, para os efeitos desta etapa, os diplomas dos cursos descritos no anexo I deste Edital. 
12. Os títulos referentes a cursos poderão ser protocolados até o dia 05/09/2013, na Prefeitura Municipal de 
São Pedro da Cipa, no horário de expediente das 13h00min as 17h00min, ou enviados pelo correio 
correspondente ao título na sede da Prefeitura Municipal, com data de postagem até o dia 05/09/2013. Não 
serão aceitos títulos postados no correio com data posterior a 05/09/2013. 
13. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia do diploma ou certificado expedido por instituição de 
ensino ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida oficialmente. 
14. Será vedada, após entrega dos certificados, qualquer substituição, inclusão ou complementação. 
15. A Avaliação dos títulos será feita em conjunto pela Comissão Especial do Processo Seletivo Público. 
16. Somente serão aceitos e avaliados os títulos entregues no prazo estabelecido. 

 
VII - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no Município de São Pedro da Cipa, às 08h00min 
do dia 08/09/2013 e terá duração máxima de 02h30min e mínima de 01h00min, na Escola Municipal 
GESSY ANTÔNIO DA SILVA, localizada na Rua Floriano Peixoto, 332 - Centro em São Pedro da 
Cipa - MT . 
2. O ingresso na sala de provas somente será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que 
apresentar o comprovante de Inscrição juntamente com a cédula oficial de identidade ou Carteira expedida 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação (OAB, CRM, CRO, 
CORECON, CRA, CREA, etc.). Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do 
original, não sendo aceito cópia, ainda que autenticada. 
3. O horário de início das provas poderá ser definido dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo 
de duração estabelecido no presente Edital. 
4. A inviolabilidade das provas será comprovada dentro de cada sala de aplicação, na presença de, no 
mínimo, três candidatos. 
5. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as respectivas 
provas e retirar-se do local, simultaneamente. 
6. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 
retardamento do candidato em sua exclusão do Processo Seletivo Público, seja qual for o motivo alegado. 
7. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários pré-estabelecidos. 
8. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de caneta tipo esferográfica azul ou preta. 
9. Não será permitido nenhum tipo de consulta e/ou uso de equipamentos eletrônicos durante a realização 
das provas. 
10. O candidato deverá transcrever suas respostas na folha de respostas, que é o documento válido para 
correção eletrônica, com caneta esferográfica preta ou azul.  
11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas 
incorretamente na Folha de Respostas. 
12. Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 



13. Não se poderá substituir a folha de respostas e a ausência de assinatura na mesma implicará em sua 
anulação. 
14. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, somente a folha de respostas. 
15. Não haverá revisão de provas sem que haja recurso devidamente fundamentado, conforme modelo 
anexo IV. 
16. Será excluído do Processo Seletivo Público o candidato que: 
a) Se apresentar após o horário estabelecido. 
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado. 
c) Não apresentar o Comprovante de Inscrição e Documento de Identidade exigida. 
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com 
pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha 
tumultuar a sua realização. 
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na 
companhia do fiscal. 
f) Usar de insubordinações ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de salas, auxiliares e 
autoridades presentes. 
g) Não devolver a folha de respostas. 

 
VIII - DA AVALIAÇÃO MÉDICA 

1. A Avaliação Médica é parte integrante do Processo Seletivo Público Municipal, sendo eliminado o 
candidato considerado inapto nesta fase. 
2. A Avaliação Médica, de caráter eliminatório, tem por objetivo verificar as condições de saúde do 
candidato, consistindo de exame médico clínico, feito pelos profissionais do Município e, se necessário, 
exames complementares. 
3. Os exames têm a finalidade de verificar as condições físicas necessárias ao desempenho das atribuições 
do emprego público postulado. 
4. O Departamento de Recursos Humanos determinará ao candidato o dia, horário e local para a realização 
da Avaliação Médica, quando da convocação. 
5. Quando exigidos exames complementares para melhor comprovar o seu estado de saúde, fica o candidato 
obrigado a cumprir o prazo que for estabelecido pelo Médico da Prefeitura Municipal de São Pedro da 
Cipa, para a entrega dos respectivos resultados, sob pena de ser considerado inapto. 
6. Serão considerados aprovados na Avaliação Médica, somente os candidatos com parecer de APTO. 
7. Será considerado inapto na Avaliação Médica o candidato que: 
a) deixar de apresentar qualquer um dos exames solicitados; 
b) deixar de comparecer aos exames nas datas, horários e locais estabelecidos; 
c) tiver condição de saúde incompatível com o emprego público, devidamente atestado pelo Médico. 
8. Não haverá segunda chamada para a Avaliação Médica, seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou ausência do candidato. 
 

IX - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 
1. Os candidatos aprovados serão classificados por meio de listas nominais, em ordem decrescente, de 
acordo com a média final obtida no Processo Seletivo. 
2. A Classificação Final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e 
Prova de Títulos. 
3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito 
de classificação, sucessivamente, ao candidato que obtiver: 
a) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 
b) maior pontuação na prova de português; 
c) maior pontuação na prova de matemática; 
d) Tiver maior idade. 
4. Serão considerados aprovados no Processo Seletivo os candidatos que apresentarem cumulativamente os 
seguintes resultados: 
a) que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na Prova Objetiva; 
b) estar APTO na Avaliação Médica. 



5. O resultado final do Processo Seletivo e a classificação dos candidatos aprovados serão homologados por 
meio de edital publicado no órgão oficial de imprensa Oficial da Prefeitura Municipal, e afixado em mural 
da Prefeitura e nos endereços eletrônicos: www.saopedrodacipa.mt.gov.br. 
 

X - DOS RECURSOS 
1. Caberão recursos à Comissão do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, 
segundo modelo constante no anexo IV, sobre: 
a) às inscrições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do fato; 
b) ao Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência 
do fato; 
c) aos resultados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do fato. 
2. Os pontos correspondentes às questões por ventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que se 
relacionarem com as mesmas, independentes de formulação de recursos. 
3. Após a avaliação pela Comissão Organizadora, os resultados dos mesmos serão expressos como 
“Deferido” ou Indeferido”. 
4. Os recursos deverão ser protocolados, pelos candidatos, na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro da 
Cipa, no horário das 13h00min as 17h00min horas conforme datas do anexo II e endereçado à Comissão 
do Processo Seletivo, com indicação do Processo Seletivo, nome do candidato, número de inscrição e 
assinatura, conforme modelo anexo IV. 
5. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos com as indicações acima ou não 
fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
6. Compete a Comissão Organizadora do Processo Seletivo e empresa Contratada, a aplicação do Processo 
Seletivo, julgar os recursos com referência às inscrições e resultados da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
e à Comissão Especial do Processo Seletivo, no que diz respeito à Prova de Títulos e totalização final. 
 

XI - DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo 
Seletivo Público, desde que a deficiência de que são portadoras sejam compatíveis com o exercício do 
cargo, na proporção de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada cargo, desprezadas as frações, 
quando o percentual resultar número menor que 1 (um). 
2. O candidato portador de deficiência deverá declarar, no momento da inscrição, essa condição e a 
deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico Original, atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Este Laudo ficará retido e será anexado ao 
formulário de inscrição. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não será considerado como deficiente 
apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário de inscrição. 
3. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação. 
4. Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste edital, o candidato 
portador de deficiência deverá solicitá-las por escrito, à Comissão Especial do Processo Seletivo Público, 
até o quinto dia útil após o encerramento das inscrições. 
5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples 
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
6. O candidato portador de deficiência, se aprovado, quando de sua contratação, será submetido a exames 
médicos e complementares, que terão decisão terminativa sobre a qualificação como deficiente ou não e o 
grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo. 
7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas serão 
revertidas aos demais selecionados, com a estrita observância da ordem de classificação. 
8. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e os critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida. 
9. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência, se aprovado no Processo 
Seletivo Público, terá seu nome publicado na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 



 
XII - DO DESLIGAMENTO: 

1. A administração publica poderá rescindir unilateralmente o contrato na ocorrência de uma das seguintes 
hipóteses: 
a) Prática de falta grave, dentre as enumeradas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Pedro da Cipa; 
b) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções pública; 
c) Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa; 
d) Insuficiência de desempenho; 
e) convocação e nomeação de servidores concursados; 
f) a pedido do interessado; 
g) quando do retorno do profissional afastado em condições de reassumir o cargo; 
h) apresentar faltas injustificadas no bimestre de 10% (dez) por cento; 
i) desempenho de atribuições insatisfatório; 
j) pratica educativa em desacordo com as concepções do Projeto Político Pedagógico da escola. 
 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação expressa das 
condições do Processo Seletivo Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativas à habilitação, classificação ou nota de 
candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação do Processo Seletivo. 
3. A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa e a empresa contratada NÃO SE RESPONSABILIZAM 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
4. A aprovação no Processo Seletivo não assegura direito à contratação, mas esta, quando ocorrer, 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de validade do Processo Seletivo 
e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criados posteriormente pela 
Prefeitura. 
5. O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São 
Pedro da Cipa, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando 
eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada 
atualização. 
6. Será considerado desistente o candidato que não comparecer na data estabelecida pela Prefeitura para 
contratação no cargo para o qual foi classificado bem como o candidato que não apresentar os documentos 
exigidos. 
7. Quando a contratação do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua contratação será 
considerada sem efeito. 
8. O candidato contratado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, 
sendo que somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração. 
9. No ato da contratação no cargo o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento ou averbações se houver. 
b) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos se tiver. 
c) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se possuir). 
d) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes. 
e) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição. 
f) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino). 
g) Declaração de que não possui antecedente criminal, salvo se cumprida a pena. 
h) Declaração de que nunca foi demitido do serviço público por justa causa. 
i) declaração de não ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, por prática de ato de 
improbidade administrativa. 
j) declaração de que não infringe o art 37, inciso XVI da CF/88 (Acumulação de Cargos e Funções) e ainda, 
quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art 37, §10, da CF/88, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20/98. 
h) Comprovante de residência. 



10. Toda informação referente à realização do Processo Seletivo Público será fornecida pela Prefeitura de 
São Pedro da Cipa, através da Comissão do Processo Seletivo e nos endereços eletrônicos: 
www.saopedrodacipa.mt.gov.br. 
11. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Público é de até 31 de dezembro de 2013. 
12. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Processo Seletivo, e não se caracterizando óbice 
administrativo ou legal, é facultada a fragmentação de todos os registros escritos, mantendo-se, entretanto, 
durante o período de validade, os registros eletrônicos a eles referentes. 
13. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de São Pedro da Cipa. 
14. Também integram este Edital de Processo Seletivo Público os anexos I à VIII 
15. Todos os horários fixados no presente edital serão os de Cuiabá/MT. 
16. Toda a publicação referente ao Processo Seletivo estará disponível na Prefeitura Municipal de São 
Pedro da Cipa, na Rua Rui Barbosa, 335 - Centro, em São Pedro da Cipa - MT e nos e nos endereços 
eletrônicos: www.saopedrodacipa.mt.gov.br. 
17. Incorporar-se-á a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, retificações, 
avisos e convocações, relativo a este Processo Seletivo, que vierem a ser publicado pela empresa 
organizadora deste Processo Seletivo Público, com aquiescência da Prefeitura Municipal de São Pedro da 
Cipa. 
18. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final do Processo Seletivo. 

 
São Pedro da Cipa, MT, 30 de Agosto de 2013. 

 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 



 
ANEXO I 

CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, CARGA H ORÁRIA SEMANAL E 
VENCIMENTO 

 

Cargo Escolaridade Vagas  PNE 
Carga 

Horária 
Semanal 

Salário 
(R$) 

Apoio Administrativo 
Educacional (Manutenção) 

Alfabetizado. 
CR - 

30 horas 
678,00 

Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 

Ensino Médio. 
CR - 

30 horas 
678,00 

Coveiro Alfabetizado. CR - 30 horas 678,00 
Enfermeiro Psf Ensino Superior em 

Enfermagem, com registro 
no Corem/MT. 

CR - 
40 horas 

 
2.500,00 

Farmacêutico Ensino Superior em 
Farmácia ou 

Farmacêutico/Bioquímico, 
com registro no CRF/MT 

CR - 

30 horas 

 
1.200,00 

Fiscal de Obras Ensino Incompleto. CR - 30 horas 678,00 
Gari Alfabetizado. CR - 30 horas 678,00 

Instrutor de Ação Digital Ensino Médio Completo CR - 30 horas 678,00 
Motorista Ensino Fundamental 

Incompleto 
CR - 

30 horas 
678,00 

Operador de Máquina Pesada Ensino Fundamental 
Incompleto 

CR - 
30 horas 

678,00 

Pedreiro Ensino Fundamental 
Incompleto 

CR - 
30 horas 

678,00 

Professor Ensino Superior em 
Pedagogia 

CR - 
20 horas 

891,00 

Psicólogo Ensino Superior em 
Psicologia, com registro no 

CRP/MT. 

CR - 
30 horas 

1.200,00 

Totais CR - 
 

(*) PNE - Portadores de Necessidades Especiais. 



 
ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

 
 

Data 
 

Horário Atividade Local 

02/09/2013 - 
Publicação do Resumo e Edital de 

Processo Seletivo 

Quadro avisos da  
Prefeitura e no 

site: 
www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

02/09/2013 
 a  

05/09/2013 

 13h00min as 
17h00min 

Período de Inscrições dos candidatos ao 
Processo Seletivo 

Secretaria Municipal de Saúde, 
localizada na Rua Rui Barbosa, 

335 - Centro - São Pedro da 
Cipa – MT. 

05/09/2013 
13h00min as 
17h00min 

Último dia para protocolo dos títulos Prefeitura Municipal 

05/09/2013 18h00min Divulgação da relação de inscrições 

Prefeitura Municipal e no 
site: 

www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 
www.amm.org.br. 

08/09/2013 
08h00min às 
10h30min 

Realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Local a ser divulgado na 
Prefeitura 

Municipal e no site: 
www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 

www.amm.org.br 

09/09/2013 17h00min 
Divulgação dos gabaritos da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha 

Prefeitura Municipal e no 
site: 

www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 
www.amm.org.br. 

10/09/2013 17h00min 
Julgamento dos recursos sobre os 

gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha 

Prefeitura Municipal 

11/09/2013 17h00min 
Divulgação do resultado da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha 

Prefeitura Municipal e no 
site: 

www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 
www.amm.org.br. 

13/09/2013 17h00min 
Divulgação do Resultado Final 

Definitivo para homologação pelo 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal e no 
site: 

www.saopedrodacipa.mt.gov.br, 
www.amm.org.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTI PLA ESCOLHA 
 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
_ENFERMEIRO DO PSF. 
_FARMACÊUTICO. 
_PROFESSOR. 
_PSICÓLOGO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA : Compreensão de texto literário ou informativo. Conhecimentos Lingüísticos: 
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da 
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: 
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS : Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; 
operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor 
comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de 
problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro 
de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos 
números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de 
equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão 
proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, 
juros simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. 
Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações 
métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º 
grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria 
sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.  
 
_CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: Atualidades: 
Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os 
Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período Getulista: A Revolução de 1930, O 
Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalhismo, O Fim do Estado Novo e a Volta de 
Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, os Governos Militares, O Milagre 
Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: 
O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo de Collor (1990-1992) o Governo de 
Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; o governo da 
Presidenta Dilma Rousseff; Lei 8069/1990(Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente); Aspectos 
Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de São Pedro da Cipa/MT. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DO PSF: Administração em Enfermagem de Saúde 
Pública. Técnicas Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Mulher no Ciclo 
Grávido - Puerperal. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Criança. Crescimento e desenvolvimento. 
Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e 
intoxicações. Vacinação. Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. programa e 
avaliação. Participação do Enfermeiro no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso 
Meio. Assistência de Enfermagem ao Adulto à Nível Ambulatorial. SUS: Organização dos serviços de saúde no 
Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e 
legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área 
da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de 
Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 



 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO. 01. Farmacologia clínica e terapêutica. 02. 
Farmacovigilância. 03. Interações medicamentosas. 04. Equilíbrio ácido-base. 05. Doenças sexualmente 
transmissíveis. 06. Fármacos e exames laboratoriais. 07. Analgésicos, antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, 
antialérgicos, anti-hipertensivos, anti-ácidos, anorexígenos, antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, 
vitaminas. 08. Noções básicas hematologia, parasitologia, microbiologia. 09. Fármacos na gestação / amamentação. 
10. anticoncepcionais e menopausa. 11. Intoxicações por medicamentos. 12. Microbiologia e Imunologia Clínica. 
13. Hematologia. 14. Bioquímica Clínica. 15. Parasitologia Clínica. 16. Análise de Urina.17. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. SAÚDE PÚBLICA : 1. Constituição Federal do Brasil, 1988 – Artigos 196 a 200; 2. Leis 
Orgânicas da Saúde – nº 8080/1990 e nº 8142/1991. 3. NOB – SUS/01/1996 – Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 4. NOAS – SUS 01/2002 – Norma Operacional da Assistência à saúde. 5. 
CONASS – Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS, Pacto de Gestão, Regulação Assistencial. 
6. Pacto de Atenção Básica. A obrigatoriedade de notificação pelo profissional de saúde, de algumas doenças 
transmissíveis. 7. Política de Saúde no Brasil, da Republica velha ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de 
Saúde: Objetivos; Atribuições; Doutrinas e Competências. – princípios e diretrizes do SUS. 8. Planejamento, 
Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos do SUS. Programação Pactuada e Integrada. 9. Política 
Nacional de Humanização. 10. Princípios Básicos do Financiamento e Gestão Financeira. 11. Indicadores de 
Saúde; 12. Transição Demográfica e Epidemiológica - Vigilância Epidemiológica. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 
9394/96). Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). Psicologia Genética (Piaget). Teoria 
Sócio-construtivista (Vygotsky). Henri Wallon – O desenvolvimento infantil. A Psicogênese da Escrita. O Projeto 
Político Pedagógico da Escola. Filosofia e Educação: As concepções da educação, Os grandes pensadores em 
educação, Pensadores modernos e pós-modernos da educação.  Sociologia da comunicação: pressupostos 
(paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais) e 
Referencial da Educação Infantil. Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. A Literatura Infantil na 
Escola. Educação e Ludicidade. Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais e raciais). Educação Inclusiva sob a 
perspectiva da Educação Especial. Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. Pedagogia Libertadora 
(Paulo Freire). Tecnologias, Informática e Educação. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Escola 
organizada por ciclos de formação humana; Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem. Conhecimentos sobre 
Didática e Fundamentos da Educação: Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola 
pública; O conhecimento científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O 
atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na 
psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, 
alimentação e higiene. Legislação da Educação, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica do  Estado de 
Mato Grosso e Município de Guaúcha do Norte; Principais influências Pedagógicas da atualidade; História da 
Educação a partir do século XX; Tendências da Educação Contemporânea; Educação Inclusiva; Pedagogia do 
Campo; Fundamentos da Psicologia da Educação; Ética Profissional; Interdisciplinaridade; Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Temas transversais; Princípios de Avaliação.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO. 1. As inter-relações familiares: orientação psicológica da 
família - A criança e a separação dos pais; o psicólogo e a criança, vítima de maus tratos; menor e a conduta anti-
social; noções básicas de psicanálise; o poder público e o menor; a equipe multidisciplinar na vara de menores e de 
família o psicólogo nessa equipe; psicologia geral - sensação e percepção; processo psicodiagnóstico – anamnese, 
testes de personalidades, de nível mental, entrevista de coleta de dados e coletiva; 2. Psicologia do comportamento: 
2.1. Reforçamento negativo; 2.2. Reforçamento positivo; 2.3. Punição; 2.4. Emparelhamento de estímulos; 2.4. 
Distúrbios de comportamento; 2.5.Esquiva; 3. Depressão: tratamento; o que é? De onde vem? 4. Síndrome do 
pânico; 5. Psicoterapia; 6. Estresse principais sintomas; conceito; 7. Psicoterapia individual ou em grupo, de casal e 
família; crianças e adolescentes; 8. Noções de Relacionamentos Interpessoais: Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; Regras de hierarquias no serviço público; 9. Regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; 10. Política 
de saúde mental, o papel do profissional inserida na saúde da família. 11. Conhecimento sobre SUAS, NOB, 
Cadastramento Único, Programa Bolsa Família. SAÚDE PÚBLICA : 1. Constituição Federal do Brasil, 1988 – 
Artigos 196 a 200; 2. Leis Orgânicas da Saúde – nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Nº 8142, de 28 de dezembro 
de 1991. 3. NOB – SUS/01/96 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. 4. NOAS – SUS 



01/2002 – Norma Operacional da Assistência à saúde. 5. CONASS – Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, Pacto em 
defesa do SUS, Pacto de Gestão, Regulação Assistencial. 6. Pacto de Atenção Básica. A obrigatoriedade de 
notificação pelo profissional de saúde, de algumas doenças transmissíveis. 7. Política de Saúde no Brasil, da 
Republica velha ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições; Doutrinas e 
Competências. – princípios e diretrizes do SUS. 8. Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos 
Humanos do SUS. Programação Pactuada e Integrada. 9. Política Nacional de Humanização. 10. Princípios Básicos 
do Financiamento e Gestão Financeira. 11. Indicadores de Saúde; 12. Transição Demográfica e Epidemiológica - 
Vigilância Epidemiológica. 

 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO 

 
_AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
_INSTRUTOR DE AÇÃO DIGITAL. 
 
_PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO: Leitura, compreensão, 
interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes de palavras 
(flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e emprego); Frase (classificações); Período (termos 
essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); Períodos compostos por coordenação e subordinação 
(classificações); Orações reduzidas; Concordância 
verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; 
Pontuação; Novo acordo ortográfico. 
 
_MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Conjunto dos números naturais: a 
numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número natural: 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números 
fracionários; resoluções de problemas; frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos 
números racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades 
das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, 
composta. Porcentagem, juros simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. 
Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. 
Resolução de problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de 
Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise 
Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 
 
_CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Atualidades: 
Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os 
Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período Getulista: A Revolução de 1930, O 
Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalhismo, O Fim do Estado Novo e a Volta de 
Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, os Governos Militares, O Milagre 
Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: 
O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo de Collor (1990-1992) o Governo de 
Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; o governo da 
Presidenta Dilma Rousseff; Lei 8069/1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente); Aspectos 
Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de São Pedro da Cipa/MT. 
 
_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIM ENTO INFANTIL: Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Direitos da criança e do adolescente garantidos no ECA; 
Conhecimentos político-pedagógicos: funções social e política da escola; perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal; gestão democrática e organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-
pedagógicos. A Educação Básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar; a organização da 
Educação Básica: LDB nº 9394/96; diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental Educação e direitos sociais. 
Conhecimentos da prática de ensino: Processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento da escola: 



organização do tempo e do espaço, avaliação escolar; projetos de trabalho e interdisciplinaridade; cotidiano escolar: 
relações de poder na escola, currículo e cultura. 
 
_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE AÇÃO DIGIT AL: Hardware - Tipos de 
Computadores. Estrutura dos Micros Padrão PC: Processador (CPU). Memória: RAM, Cache, ROM. Barramentos: 
Clock, Reset. Memória de Massa (secundária): Tipos de Meios de Armazenamento. Princípios Básicos de 
Armazenamento de Dados: Formatação, Sistema FAT, Particionamento, Boot. Dispositivos de Entrada e Saída 
(inclusive conectores). Softwares - Software Básico: Conceitos Básicos, Funções, Características e Estrutura de um 
Sistema Operacional. Microsoft Windows 2000 e XP: Instalação e Manutenção do Windows; Instalação de 
Periféricos no Windows (Plug-and-Play ou não); Instalação de Programas no Windows: Requisitos de Sistema, 
Programas Comerciais, Shareware e Freeware, Licenças de Software, Versões e Registro de Software. 
Configuração (Painel de Controle), Gerenciador de Arquivos (Windows Explorer). Utilitários: Softwares para 
Recuperação de Dados, Compactadores, Antivírus, Desfragmentadores de Disco, Softwares de Backup. 
Administração de servidores, servidor proxy, servidor de e-mail, gerenciamento de rede distribuída, firewall e 
mascaramento. Aplicativos (MS Office 2003) - Processadores de Texto: Barra de menu e barra de ferramentas; 
Edição de texto; Formatação a nível de caractere, parágrafo e documento. Outros Recursos: tabelas, estilos, índices, 
notas de rodapé e figuras; Planilhas Eletrônicas: Barra de menu e barra de ferramentas, Pasta e Planilhas, Formatos 
de Células, Fórmulas, Funções e Gráficos; Banco de Dados: Conceitos Básicos e Funcionamento, Barra de menu e 
barra de ferramentas, Tabelas, Formulários, Consultas e Relatórios. Linguagens de Programação: Linguagem de 
Baixo Nível; Linguagem de Alto Nível; Interpretadores e Compiladores. Tecnologia de Redes Locais e Redes de 
Longa Distância: Topologias; Cabeamento (tipos de cabo, utilização dos cabos, cabeamento estruturado); 
Equipamentos de rede (Placas, Hub, Switch, Roteador e Modem), Padrões e protocolos para Redes de Longa 
Distância; Padrões IEEE para Redes Locais: Ethernet – IEEE802.3, Fast Ethernet – IEEE802.3u, Gigabit Ethernet 
– IEEE802.3z; Arquitetura de protocolos TCP/IP: Protocolo de rede IP, Protocolo de Transporte TCP e UDP, 
Serviços de Aplicação; DNS, SMTP, POP3, FTP, Telnet, HTTP; Conceitos Básicos de Internet e Intranet; 
Segurança em rede de computadores.  

 
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
_APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MANUTENÇÃO) 
_COVEIRO. 
_GARI. 

 
_LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(dentre outros, bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, 
reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão 
silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (artigo, 
substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, preposição...) suas flexões, classificações e emprego. Frase, 
oração e período: termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico. 
 
_MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ENSINO FU NDAMENTAL COMPLETO: 
Sistema de medida. Sistemas de numeração. Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de 
tempo. Matemática comercial: Razões e proporções; Grandezas diretas e inversamente proporcionais; Regra de três 
simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. Problemas com números naturais. Divisibilidade. Potenciação 
(propriedades). Números negativos (soma, divisão, multiplicação, subtração). Equação e Inequação. Números 
inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz. Fração 
(classificação, simplificação, operação). Conjunto de números naturais. 
 
_CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL  ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do 
Município; As regiões Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período 
Getulista: A Revolução de 1930, O Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalhismo, O 
Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, 
os Governos Militares, O Milagre Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de 
Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo 



de Collor (1990-1992) o Governo de Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do 
Presidente Lula; o governo da Presidenta Dilma Rousseff; Lei 8069/1990(Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente); Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de São Pedro da 
Cipa/MT. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDU CACIONAL (MANUTENÇÃO): 
Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, 
higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. 
Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE COVEIRO: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. 
Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, 
segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no 
trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e 
materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas 
de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE GARI:  Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas 
maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e 
acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. 
Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais 
utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com o cargo. 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
_FISCAL DE OBRAS. 
_MOTORISTA. 
_OPERADOR DE MÁQUINA PESADA. 
_PEDREIRO. 

 
_LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(dentre outros, receitas, charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); Encontros 
vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, pronome, 
preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; Alfabeto; 
Novo acordo ortográfico. 
 
_MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ENSINO FU NDAMENTAL INCOMPLETO: 
Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção). 
Números naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de numeração 
decimal. Sistema monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Frações. Números decimais. Porcentagem. 
Problemas. Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. 
 
_CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL  ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO: Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do 
Município; As regiões Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período 
Getulista: A Revolução de 1930, O Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalhismo, O 
Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, 
os Governos Militares, O Milagre Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de 
Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo 



de Collor (1990-1992) o Governo de Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do 
Presidente Lula; o governo da Presidenta Dilma Rousseff; Lei 8069/1990(Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente); Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de São Pedro da 
Cipa/MT. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDU CACIONAL (MANUTENÇÃO): 
Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, 
higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. 
Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE COVEIRO: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. 
Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, 
segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no 
trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e 
materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas 
de acordo com o cargo. 
 
_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS: Constituição Federal de 88; Código Tributário 
Nacional; Noções de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): 
Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar 
apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta; 
Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas 
eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet 
e Intranet; Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos 
de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de 
armazenamento e transporte de dados. 
 
_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE GARI:  Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas 
maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e 
acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. 
Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais 
utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MOTORISTA  Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; 
Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção 
preventiva dos equipamentos automotivos de veículos; Conhecimento de sistema de funcionamento dos 
componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc; 
Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Código de 
Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESA DA: Primeiros socorros; 
Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: mecânica, 
operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos; Conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de 
freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do 
veículo; Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do 
CONTRAN. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PEDREIRO: Leitura e interpretação de projetos simples. Marcação de 
obra. Fundações. Tipos de sapata, impermeabilização. Concreto armado: materiais empregados, execução de 



estruturas em concreto armado, traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. 
Construção em alvenaria: materiais empregados, técnicas de construção, ferramentas, equipamentos utilizados. 
Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de execução. Telhados: materiais empregados, 
estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Pintura e repintura. Instalações hidrossanitárias. Usos de prumo, nível e 
esquadro. Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros 
socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e 
prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de 
proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Comportamento no 
local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor 
público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. Sugestão Bibliográfica: 
Revistas ou livros técnicos / específicos da área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
Para: 
Comissão Examinadora do Processo Seletivo. 
Edital nº 001/2013 - Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT. 
 
 
 

Nome do Candidato:  
 

Número da 
Inscrição:  Cargo:  

 
 
  
 TIPO DE RECURSO - (Assinale o Tipo de Recurso)   Referente à Prova Objetiva  

(....) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO Número da Questão:  
(....) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA Gabarito Oficial:  
(....) CONTRA RESULTADO PROVA TÍTULOS Resposta Candidato:  

  
 
Justificativa do Candidato. Razões do Recurso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este formulário em 
02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
Data: ____/____/____ 
 
 

Assinatura do Candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO V 
RELAÇÃO DE TÍTULOS 

 
 
 
Cargo: ________________________________________________________________ Nº da inscrição: 
_________________ 
 
Nome do candidato: 
__________________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 
Campos preenchidos pelo candidate (deixar em branco) 

Nº 
Nº de 
horas 

Histórico / Resumo Pré - pontuação   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Observação: Preencher em letra de forma ou à máquina nos campos destinados ao candidato, entregar este 
formulário em 02 (duas) vias, conforme Edital. 
 
Data: ____/____/____ 
 
________________________________________                               
________________________________________ 
                   Assinatura do candidato                                                                 Assinatura do Responsável p/ 
recebimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO VI 

REQUERIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 

 
Nome do 
candidato:____________________________________________________________________________________ 
Nº da inscrição: __________ Cargo: 
________________________________________________________________________ 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com CID 
(colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: 
______________________________________________________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID 
___________________________________________ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: 
__________________________________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em 
caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
(....) Não necessita de prova ou tratamento especial. 
(....) Necessita de prova especial (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________ 

 
(Datar e assinar) 

  
________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VII 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Por este instrumento particular, eu ___________________________________________________, portador da 
cédula de identidade nº ________________, residente à _______________________________________, nº 
_______, Bairro ________________, CEP _____________, na cidade de ___________________________, estado 
de __________, e-mail __________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para os fins de 
promover a minha inscrição no cargo de _______________________________________ do Processo Seletivo 
Público da Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, Edital nº 001/2013, o Sr. (a). 
_______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 
__________________, CPF nº _____________, residente à ____________________________, nº _______, Bairro 
____________________, CEP ________________, na cidade de ____________________, estado de __________, 
com os poderes específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de inscrição e declaração de que 
estou de acordo com as normas contidas no referido edital. 
 
 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
_APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MANUTENÇÃO): Com atribuições na realização da 
manutenção de infra-estrutura, da conservação, e da limpeza do ambiente interno e externo. 
 
_AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: Com atribuições inerentes às atividades de apoio 
pedagógico concernente ao cuidar, desenvolver hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores, 
educar, desenvolver os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais das crianças e também as noções de 
valores, tendo como formação mínima de ensino médio e/ou profissionalização específica. 
 
_COVEIRO: Exercer atividades de manutenção cemitério municipal; executar sepultamentos de acordo com as 
normas do Cemitério Municipal; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e 
coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 
_ENFERMEIRO DO PSF: Compreende o cargo a que se destina a assistir a população de um modo geral, 
medicando-os conforme orientação profissional; atender emergências e prestar primeiros socorros; supervisionar 
trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas a comunidade na área de saúde e programas 
sociais; coordenar e auxiliar a execução de projetos específicos nas áreas de saúde e promoção social; elaborar 
levantamentos e dados para estudo e identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade; orientar grupos 
específicos de pessoas face a problemas de saúde, higiene, habitação, planejamento familiar e outros; participar de 
campanhas preventivas e ou de vacinação; elaborar mapas, boletins e similares; elaborar relatórios, anotações em 
fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros; supervisionar as atividades de 
planejamento ou execução, referente a sua área de atuação; zelar pela limpeza, organização e funcionabilidade dos 
órgãos administrativos; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de 
treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
_FISCAL DE OBRAS: Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis 
municipais, estaduais e federais pertinentes, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares, 
em obediência aos códigos correspondentes, orientando aos contribuintes quando ao cumprimento da legislação. 
 
_FARMACÊUTICO: Definir as dificuldades e necessidades locais na área de assistência Farmacêutico e 
vigilância em saúde correlata, participando do planejamento institucional; estabelecer critérios de prioridade no 
âmbito da assistência Farmacêutico local, visando ajustes na alocação de recursos financeiros; participar da 
formulação e da reformulação da Política Municipal de Medicamentos, em concordância com a Política Municipal 
de Saúde e com a Política Nacional de Medicamentos; contribuir com o planejamento na seleção de medicamentos 
essenciais a nível municipal (padronização), de acordo com o perfil epidemiológico e econômico da região; 
verificar e orientar, na farmácia as condições de armazenamento, controle de qualidade (prazo de validade, 
embalagem, modificação no aspecto físico, etc.), estoque, distribuição e dispensação dos medicamentos; realizar 
controle de estoque periódico e balanço anual, remetendo os relatórios ao Secretário Municipal de Saúde ou demais 
interessados que solicitarem tais relatórios; dispensar pessoalmente os medicamentos controlados, verificando a 
prescrição quanto à indicação, posologia, contra-indicação, interação medicamentosa e duração do tratamento, 
orientando o(a) paciente quanto ao uso de medicamentos, posologia, conservação, efeitos colaterais e interações 
medicamentosas possíveis; manter especificamente sob sua guarda e prestar contas à vigilância sanitária, de acordo 
com a lei, quanto à entrada e saída de medicamentos de controle; observar e zelar pelo cumprimento das normas de 
conduta e protocolos oficiais emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde; assessorar a equipe local de saúde nas 
questões referentes ao uso de medicamentos, antissépticos, esterilizantes, saneantes, detergentes e similares; 
colaborar com ações inerentes à formação acadêmica na área de farmácia, sempre que solicitado; desenvolver ou 
participar de estudos locais ou regionais sobre a utilização do medicamento (perfil de consumo, auto-medicação, 
etc...); participar de treinamentos da equipe de saúde, sempre que solicitado; realizar funções ligadas á manipulação 
de fórmulas Farmacêuticos; exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a 



profissão; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
_GARI: Exercer atividades de limpeza urbana na coleta de lixo - resíduos sólidos, bem como atividades de menor 
complexidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; zelar pelo 
patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar 
outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
_INSTRUTOR DE AÇÃO DIGITAL: Executar atividades de instrução para crianças e adolescente; noções 
gerais de informática, abrangendo conhecimento de hardware, sistema operacional, editor de textos, planilhas 
eletrônicas; propor atividades práticas e avaliativas; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 
_MOTORISTA: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; conduzir veículos 
automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher veículo à garagem ou local destinado 
quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existentes; manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergências; zelar pela conservação do veículo que lhe fora 
entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para 
não haver excessos que prejudique o veículo; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a 
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus ; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
_OPERADOR DE MÁQUINA PESADA: Conduzir e zelar pela conservação de máquinas pesadas; realizar 
tarefas de manutenção e conservação dos próprios municipais, nas áreas de construção civil, manutenção de 
estradas e etc.; recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito por ventura existentes; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos 
de emergências; zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; encarregar-se do transporte e entrega de 
correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver excessos que prejudique o veículo; 
promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de 
densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus ; zelar pelo patrimônio sob sua 
responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando 
da execução dos serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas 
correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
_PEDREIRO: Executar trabalhos de construção civil, conforme determinações recebidas por chefes e técnicos 
responsáveis pela obra; Executar a construção e reformas de sedes públicas, galerias pluviais, rede de esgoto, 
pontes e meio-fio, conforme solicitação da chefia imediata; Controlar o gasto de materiais utilizados na obra, 
solicitando a devida reposição quando necessário; Orientar o trabalho desenvolvido pelos serventes de pedreiro, 
zelando pela racionalização de materiais e cumprimento fiel do projeto da obra; Proceder ao assentamento de mata-
burros, conforme tipo e a técnica ser adotada; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança 
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 
_PROFESSOR: Compreende o cargo a ministrar disciplinas competentes dos currículos de ensino fundamental (1ª 
a 4ª séries), e infantil, transmitindo os conteúdos teóricos – práticos pertinentes, através de explicações, dinâmica 
de grupos e outras técnicas, para ministrar conhecimentos básicos para a formação do aluno. 
 



 
 
_PSICÓLOGO: Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional; traçar perfil 
psicológico; desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional; coordenar e orientar os trabalhos e 
levantamento de dados científicos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico; colaborar com médicos, 
assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados; realizar entrevistas complementares; propor 
soluções convenientes para os problemas de desajustes escolar, profissional e social; colaborar no planejamento de 
programas de educação, inclusive a sanitária e na avaliação de seus resultados; atender a portadores de deficiência 
mental e sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os à escola ou classes especiais; 
emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por auxiliares; desenvolver, aplicar e manter atualizados, programas nas áreas de treinamento, 
recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho; executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas. 
 

 
 
 


