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EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 003/2016 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2016 

 
O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Martins 

Junqueira, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO as normas estabelecidas para a 
realização de Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva, para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

1. Alteração 

1.1 Alterar o item 2.1 - O quadro de vagas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura onde 
altera a Formação dos cargos de Professor da Sala Multifuncional/Educação Especial – Libras 
e do cargo de Intérprete de Libras, passando o item 2.1 a vigorar com a seguinte redação. 
 

2.1 Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
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Cadastro 
Reserva 

--- --- 
Professor Ed. 
Infantil/EJA I 

Segmento/Anos Iniciais 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

Rural 
De 20 até 
40 horas 

aulas 

 
1.781,80  

a  
3.563,60 

Cadastro 
Reserva  

--- --- 
Professor Anos 

Iniciais 1º ao 5º Ano 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
Urbano 

De 30 
até 40 
horas 
aulas 

 
2.672,70  

a  
3.563,60 

Cadastro 
Reserva 

--- --- 
Professor da Sala 

Multifuncional/Educação 
Especial 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 
Inclusiva ou Psicopedagogia 

Urbana e 
Rural 

De 20 até 
40 horas 

aulas 

1.781,80  
a  

3.563,60 

 
Cadastro 
Reserva 

 

--- --- 

Professor da Sala 
Multifuncional/Educação 

Especial – Brailler e 
Libras 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 
Inclusiva ou Psicopedagogia e 

experiência mínima de 06 
(seis) meses em braille e 

libras,  comprovada através de 
declaração emitida por 
Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC. 

Urbana e 
Rural 

De 20 até 
40 horas 

aulas 

1.781,80 
 a  

3.563,60 

Cadastro 
Reserva 

--- --- 
Professor da Sala 

Multifuncional/Educação 
Especial – Libras 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 
Inclusiva ou Psicopedagogia e 

formação em Libras. 

Urbana e 
Rural 

De 20 até 
40 horas 

aulas 

1.781,80 
a  

3.563,60 
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Cadastro 
Reserva 

--- --- Professor Geografia 
Licenciatura Plena em 

Geografia 
Urbana e 

Rural 

De 30 até 
40 horas 

aulas 

2.672,70 
a  

3.563,60 

Cadastro 
Reserva 

--- --- 
Professor Séries Iniciais 

e Finais EF Indígena 

Ensino Fundamental ou 
Ensino Médio ou Ensino 

Superior 
Indígena 

De 15 até 
40 horas 

aulas 

Tabela 
Abaixo 

Item 2.1.1 

Cadastro 
Reserva 

--- --- Intérprete de Libras 
Ensino Médio e formação em 

Libras. 
Urbana e 

Rural 
40 horas 
semanais 

1.755,84 

Cadastro 
Reserva 

--- --- 
Ajudantes de Serviços 

Gerais – indígenas 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
Indígena 

40 horas 
semanais 

781,20 

Cadastro  
Reserva  

--- --- Motorista – indígena 
Ensino Fundamental com 

CNH categoria D 
Indígena 

40 horas 
semanais 

995,90 

 

3. Permanecendo inalteradas as demais informações constantes no Edital de Abertura nº. 003/2016. 
 
 

Tangará da Serra – MT, 08 de junho de 2016. 
 

 
 

Prof. Fábio Martins Junqueira 

Prefeito Municipal  

 

 

Maria das Graças Souto 

Secretária Municipal de Administração 

 
 

Itamar Martins Bonfim 

Secretaria Municipal de Saúde 

 
 

Adriano Alves Fernandes 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2016 

 

O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Martins 

Junqueira, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a abertura e as normas estabelecidas 

para a realização de Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro 

de reserva, para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, para 

os casos previstos na Lei Complementar nº. Lei Complementar nº 103/2006 de 09 de março de 2006. 

1.2  Para a Secretaria Municipal de Saúde, a seleção destina-se à contratação por tempo 

determinado de profissionais para atuarem no SAMU 192 de Tangará da Serra-MT e formação de 

cadastro de reserva de profissionais para substituir servidores efetivos que estão usufruindo de Licença 

para Tratar de Interesse Particular, Licença Maternidade e demais concessões previstas na Lei 

Complementar nº. 006/1994, vagas estas regulamentadas pelas Leis Municipais nº. 3340/2010. 

1.3 Para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a seleção destina-se à contratação e 

formação de cadastro de reserva de profissionais para substituir os servidores efetivos que estão 

usufruindo de Licença para Tratar de Interesse Particular, Licença Maternidade e demais concessões 

previstas na Lei Complementar nº. 006/1994. Vagas estas regulamentadas pelas Leis Municipais Lei 

Complementar nº 159/2011 e Lei Complementar nº 182/2013.  

1.4 A seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual, para aferir conhecimentos e 

habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter classificatório e eliminatório para os 

cargos/função vinculado a Secretaria Municipal de Saúde. 

1.5 A seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual, para aferir conhecimentos e 

habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter classificatório e eliminatório e prova de 

títulos em caráter classificatório para os cargos/função vinculado a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

1.6 Por cadastro de reserva entendem-se o conjunto de candidatos aprovados e classificados 

relacionados na listagem que contém o resultado final da seleção. O cadastro de reserva somente será 

aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos cargos. 

1.7 Os horários mencionados no presente edital e nos demais a serem publicados para a seleção, 

obedecerão ao horário oficial local. 
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1.8 O presente processo terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, 

para os cargos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura terá validade durante o ano letivo de 2016. 

 

2 DAS VAGAS, CARGOS, FORMAÇÃO, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

2.1 Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
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Cadastro 

Reserva 
--- --- 

Professor Ed. 

Infantil/EJA I 

Segmento/Anos Iniciais 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
Rural 

De 20 até 

40 horas 

aulas 

 

1.781,80

a 

3.563,60 

Cadastro 

Reserva  
--- --- 

Professor Anos 

Iniciais 1º ao 5º Ano 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
Urbano 

De 30 

até 40 

horas 

aulas 

 

2.672,70

a 

3.563,60 

Cadastro 

Reserva 
--- --- 

Professor da Sala 

Multifuncional/Educação 

Especial 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 

Inclusiva ou Psicopedagogia 

Urbana e 

Rural 

De 20 até 

40 horas 

aulas 

1.781,80

a 

3.563,60 

 

Cadastro 

Reserva 

 

--- --- 

Professor da Sala 

Multifuncional/Educação 

Especial – Brailler e 

Libras 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 

Inclusiva ou Psicopedagogia e 

experiência mínima de 06 (seis) 

meses em braille e libras,  

comprovada através de 

declaração emitida por 

Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC. 

Urbana e 

Rural 

De 20 até 

40 horas 

aulas 

1.781,80

a 

3.563,60 

Cadastro 

Reserva 
--- --- 

Professor da Sala 

Multifuncional/Educação 

Especial – Libras 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia com especialização 

em Educação Especial ou 

Inclusiva ou Psicopedagogia e 

formação em Libras 

comprovada através do Atesto 

expedido pelo CASIES e/ou 

Prolibras 

Urbana e 

Rural 

De 20 até 

40 horas 

aulas 

1.781,80

a 

3.563,60 

Cadastro 

Reserva 
--- --- Professor Geografia 

Licenciatura Plena em 

Geografia 

Urbana e 

Rural 

De 30 até 

40 horas 

aulas 

2.672,70

a 

3.563,60 

Cadastro 

Reserva 
--- --- 

Professor Séries Iniciais 

e Finais EF Indígena 

Ensino Fundamental ou Ensino 

Médio ou Ensino Superior 
Indígena 

De 15 até 

40 horas 

aulas 

Tabela 

Abaixo 

Item 
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2.1.1 

Cadastro 

Reserva 
--- --- Intérprete de Libras 

Ensino Médio e formação em 

Libras comprovada através do 

Atesto expedido pelo CASIES 

e/ou Prolibras 

Urbana e 

Rural 

40 horas 

semanais 
1.755,84 

Cadastro 

Reserva 
--- --- 

Ajudantes de Serviços 

Gerais – indígenas 
Ensino Fundamental Incompleto Indígena 

40 horas 

semanais 
781,20 

Cadastro  

Reserva  
  Motorista – indígena 

Ensino Fundamental com CNH 

categoria D 
Indígena 

40 horas 

semanais 
995,90 

 

2.1.1 Para o cargo de Professor Séries Iniciais e Finais EF Indígena o salário será de acordo com o 

nível de escolaridade, conforme tabela abaixo: 

Carga Horária Nível de Escolaridade Salário (R$) 

De 15 até 40 horas aulas Professor com Ensino Fundamental 522,82 a 1.394,23 

De 15 até 40 horas aulas Professor com Ensino Médio 658,67 a 1.755,88 

De 15 até 40 horas aulas Professor com Formação Magistério 771,17 a 2.047,42 

De 15 até 40 horas aulas Professor com Licenciatura Plena 1.336,51 a 3.563,72 

 

2.1.2 Para os cargos de ajudante de serviços gerais indígenas e professores indígenas, os candidatos 

deverão preencher o requisito do Art. 8º da Resolução nº 201/04 CEE/MT. 

2.1.3 Na hipótese da quantidade de classificados para as vagas da zona rural deste Município não ser 

suficiente para o preenchimento de todas as vagas disponíveis, poderão ser remanejados candidatos 

classificados das vagas da zona urbana para atendimento da demanda.  

 

2.2 Da Secretaria Municipal de Saúde: 

Lei nº.  Cargo/função 

Formação CH  

Semanal 

Nº de 

Vagas 

Ampla  PNE 

Vencto 

3340/2010 

Médico Regulador - 

Plantão 

 

Curso Superior em 

Medicina e Registro 

Profissional - CRM 

Plantão de 

24h 
02 02 0 1.710,81 

3340/2010 

Médico 

Intervencionista - 

Plantão 

Plantão de 

24h 

02 02 0 
1.710,81 

 

 

3340/2010 
Técnico de Raio-X 

Ensino Médio/Curso 

Técnico – Reg. No 

CRTR 

 

40h 
CR CR CR 1.311,71 

3340/2010 Radio Operador  

Ensino Fundamental 

Completo 12x36 
CR 

 

CR 

 

00 
995,90 

Total    

 

04 04 00 
 

Vencimento mais acréscimo de 30% de Adicional de Insalubridade, caso o ambiente de trabalho for insalubre de 

acordo com o Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra, preencher as condições para 

inscrição especificadas a seguir e cumprir as determinações deste Edital: 
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a) Ter na data de convocação idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

b) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

c) Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

d) Possuir no ato da contratação, a habilitação exigida para o cargo conforme o item 2 e a 

documentação comprobatória determinada no item “DA CONTRATAÇÃO” constante neste edital; 

e) Não ter respondido a processo criminal com condenação e sentença transitadas em julgado; 

f) Não ter sofrido sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo 

devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital.  

4.2 A taxa de inscrição terá o valor discriminado na tabela abaixo: 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 

Cargos de Nível Ensino Fundamental R$ 20,00 (vinte reais) 

Cargos de Nível Ensino Médio R$ 30,00 (vinte reais) 

Cargos de Nível Superior         R$ 50,00 (cinquenta reais) 

 

4.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br, 

durante o período das 09:00h do dia 03 de junho de 2016, até às 14:00h do dia 13 de junho de 

2016, com vencimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal até o dia 13 de junho de 

2016 que poderá ser pago em qualquer agência bancária. 

4.4 Após o horário de encerramento das inscrições citado no subitem anterior, a ficha de inscrição e o 

DAM não estarão mais disponíveis no site.  

4.5 Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição no 

terminal disponibilizado, no local e horários informados abaixo: 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO 

Biblioteca Municipal 
Avenida Brasil nº 376-E Centro, 

Tangará da Serra – MT. 

09:00 às 17:00 

Segunda a Sexta-feira 

 

4.5.1 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e/ou via correio 

eletrônico. 

4.6 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:  

a) Acessar o site www.tangaradaserra.mt.gov.br, durante o período de inscrição; 

b) Localizar no site o “link” correlato à Seleção (Processo Seletivo SAÚDE/SEMEC); 
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c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes 

previstos neste Edital; 

 d) Imprimir o DAM – Documento de Arrecadação Municipal e efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição em qualquer agência bancária. 

4.7 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição. 

4.8 O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as 

penas da lei. 

4.9 A Administração não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

4.10 O Candidato poderá inscrever-se somente para um cargo. 

4.11 Havendo inscrições do mesmo candidato em mais de um cargo será validada a última inscrição 

realizada no valor da taxa de inscrição efetivamente paga. 

 

5 DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos que: 

a)  Estiver desempregado, conformei Lei 8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, 

conforme Lei 8.795/2008. 

5.2 Para ter direito à isenção da taxa de inscrição o candidato deverá: 

a) efetuar a inscrição via internet no site da organizadora: www.tangaradaserra.mt.gov.br; 

b) imprimir a ficha de inscrição; 

c) preencher requerimento de isenção de taxa constante no anexo IV; 

d) apresentar documentação comprobatória conforme item 5.3, no período de 06 e 07 de junho de 

2016, no local e horários informados abaixo: 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO/DIA 

Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Tangará da Serra 

Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa 

- Tangará da Serra -MT 

08:00h às 10:30h 

13:00h às 16:00h 

Segunda a Sexta-feira 

5.3 São admitidos como documentos hábeis à isenção de taxa de inscrição: 

5.3.1 Aqueles que atenderem à condição do item 5.1– estiver desempregado, conformei Lei 

8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, conforme Lei 8.795/2008, devem apresentar: 

a) se empregados de empresas privadas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro 

de Pessoa Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo das páginas 

que contenham fotografia, da página de identificação e anotações do último contrato de trabalho (com 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
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as alterações salariais), e da primeira página subsequente a que é em branco e cópia do contracheque 

referente ao mês de Abril/2016.  

b) se servidores públicos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF, e cópia do contracheque referente ao mês de Abril/2016. 

c) se pensionistas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – 

CPF; cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício fornecido pela Instituição pagadora; cópia 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, 

identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente à que é em 

branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  

d) se estagiários: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas 

que contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira página 

subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de 

trabalho.  

e) se autônomos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

declaração dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia 

de contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA); e cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação, anotação do 

último contrato e da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de 

saída da anotação do último contrato de trabalho. 

f) se desempregados: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – 

CPF; declaração de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de 

sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor 

das afirmativas; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 

fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho, da primeira página subsequente à 

que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  

g) se empregado de pessoa física: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que 

contenham fotografia; identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações 

salariais), e da primeira página subsequente à que é em branco. 

5.4 A cópia dos documentos comprobatórios relacionados no subitem anterior, deverão ser entregues 

no local e horário estabelecidos no item 5.2. d) pessoalmente ou por terceiro mediante procuração com 
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firma reconhecida em cartório, até o último dia do período para o pedido de isenção da taxa de 

inscrição previsto no item 5.2, letra d. 

5.4.1 Não haverá prorrogação do período para a entrega ou envio da documentação.  

5.5 A relação contendo os pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será publicada no site 

www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, no dia 08 de junho de 

2016. 

6 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA 

6.1 O candidato deverá acessar o site www.tangaradaserra.mt.gov.br, a partir do dia 17 de junho 

de 2016, para consultar a confirmação de sua inscrição mediante a publicação do Edital de 

Homologação das inscrições deferidas e indeferidas.  

6.2 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

6.3 Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que: 

a) não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 

 b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; 

c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição; 

d) efetuar o pagamento do DAM após o prazo estabelecido.   

 6.4 Os locais e horários de prova serão divulgados no site www.tangaradaserra.mt.gov.br e  

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt a partir do dia 17 de junho de 2016. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 

7.1 Da inscrição para Portador de Necessidades Especiais 

7.1.1 Ao candidato Portador de Necessidades Especiais serão reservados 10% (dez por cento) das 

vagas ofertadas em cargos pré-definidos, conforme item 2 deste edital, desde que a deficiência seja 

compatível com o cargo. As vagas serão preenchidas na forma do § 2º, do artigo 5.º, da Lei n.º 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990 e do 

Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de 

dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Lei nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

7.1.1.1 Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 

0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor; 

7.1.1.2 O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá observar os cargos e vagas 

oferecidas para portadores de necessidades especiais. Caso venha a inscrever-se em cargos 

que não possuem vagas destinadas a portadores necessidades especiais, será automaticamente 

incluído na lista geral de candidatos. 

7.1.1.3 As vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais que não forem providas 

por falta de candidatos, por reprovação nesta Seleção ou na perícia médica, serão preenchidas 

pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

7.1.1.4 Os portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas 

na legislação própria, participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos 

critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida 

para todos os demais candidatos. 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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7.1.2 O candidato Portador de Necessidades Especiais poderá requerer, na forma do subitem 7.1.2.1 

deste edital e no ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, 

indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, 

parágrafos 1° e 2°, do Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da 

União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004. 

7.1.2.1 Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 

realização da prova, deverão solicitá-lo e preencher o Anexo III indicando a necessidade específica, 

encaminhando juntamente com o requerimento, a documentação necessária que comprove a 

necessidade, pessoalmente ou por procurador, no local estabelecido no subitem 5.2 d), até às 15h00 

do dia 13 de junho de 2016. 

7.2 O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, bem 

como a qualificação completa do candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo. 

7.3 Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições, seja 

qual for o motivo alegado, não terão a condição atendida. 

7.4 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, 

razoabilidade e prévia comunicação. 

 

8 DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

8.1 Para a Secretaria Municipal de Saúde, a seleção que trata este Edital compreenderá exame 

intelectual, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter 

classificatório abrangendo os conteúdos programático constantes do ANEXO II deste edital, e 

eliminatório. 

Prova Objetiva Eliminatória Total 

100 pontos 100 pontos 

 

8.1.2 DA PROVA OBJETIVA, para os cargos/funções vinculados a Secretaria Municipal de Saúde a 

prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, terá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla 

escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante no Anexo II deste Edital, sendo 10 

(dez) questões de Conhecimentos Específicos, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão e 10 (dez) 

questões de Português, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão e 05 (cinco) questões sobre O 

Sistema Único de Saúde – SUS, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão, totalizando 100 (cem) 

pontos. 

 

8.2 Para Secretaria Municipal de Educação e Cultura a seleção que trata este Edital compreenderá 

exame intelectual, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em 

caráter classificatório abrangendo os conteúdos programático constantes do ANEXO I deste edital, e 

eliminatório. 

 

Prova de Títulos Somatórios Prova Objetiva Eliminatória Total 

20 pontos 80 pontos 100 pontos 
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8.2.1 DA PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório, terá 20 (vinte) questões de múltipla escolha 

que versarão sobre o Conteúdo Programático constante no anexo I deste Edital, sendo 20 (vinte) 

questões de Conhecimentos Gerais, língua portuguesa e/ou Específicos, valendo 4,0 (quatro pontos) 

cada questão, totalizando 80 (oitenta) pontos. 

 

8.3 DA PROVA OBJETIVA, para Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

8.3.1 Em cada questão de múltipla escolha constarão 04 (quatro) alternativas dentre as quais somente 

01 (uma) estará correta. 

8.3.2 O tempo de duração da Prova Objetiva será de 03 (três) horas para todos os cargos, já incluído o 

tempo para preenchimento da folha de resposta. 

8.3.3 Caso haja questão anulada, será concedida a pontuação da referida questão a todos os candidatos. 

8.3.4 Serão considerados classificados os candidatos que atingirem 50% de acertos na Prova Objetiva. 

8.3.5 A prova Objetiva será realizada no dia 19 de junho de 2016, com início às 08h00 e término às 

11h00 (horário local), em locais que serão divulgados a partir do dia 17 de junho de 2016 na internet, 

no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e Mural da Sede 

Administrativa desta Municipalidade. 

8.3.6 Será vedada a realização das provas fora do local designado. 

8.3.7 Não será permitido o ingresso de candidatos no estabelecimento após o fechamento dos portões. 

8.3.8 O candidato poderá comparecer ao local designado para as provas com antecedência de meia 

hora, pois deverá estar dentro da sala de realização da prova no horário indicado no item 8.3.5, munido 

de: 

a) ficha de inscrição ou cópia do comprovante de pagamento da taxa; 

b) original de documento de identidade pessoal, com foto; 

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

8.3.9 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 

Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por 

órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira 

de Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 

9.503/97). 

8.3.10 A ficha de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

8.3.11 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou 

quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 

8.3.12 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 

8.3.13 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 

utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 

qualquer outro material de consulta. 

8.3.14 No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer nos 

locais das provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação/Fiscais de 

sala. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, constituindo 

tentativa de fraude. 

8.3.15 A Administração não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.3.16 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato. 

8.3.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova, a Comissão procederá à inclusão do referido candidato, com a 

apresentação de documento de identificação pessoal, e do comprovante de pagamento original. 

8.3.18 Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de 

inscrição no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação 

de Candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, 

obrigatoriamente, um documento de identificação.  

8.3.19 Sem a apresentação do documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova 

mesmo que seu nome conste na relação oficial de inscritos na seleção e apresente o comprovante de 

inscrição. 

8.3.20 O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, 

preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de 

respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade 

do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa 

do caderno de prova e na folha de respostas. 

8.3.21 Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

8.3.22 Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de 

inteira responsabilidade do candidato. 

8.3.23 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

8.3.24 Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, 

salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se 

necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 

8.3.25 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 01 (uma) 

hora do tempo da prova Objetiva, levando  consigo o caderno de prova. 

8.3.26 Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos 

do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

8.3.27 Será automaticamente excluído da Seleção o candidato que: 

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 

b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 8.3.9 deste Edital; 

c) não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado; 

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando 

livros, notas, impressos não permitidos e calculadoras; 

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
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g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 

h) não devolver a folha de respostas;  

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 

j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o 

permitido neste Edital. 

8.3.28 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 

critérios de avaliação e de classificação. 

8.3.29 É proibido a utilização de aparelho celular e permanência do candidato nos locais de prova após 

o término e entrega do cartão de resposta.  

8.3.30 O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 21 de junho de 2016, no mural da Sede 

Administrativa desta Municipalidade e nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

8.3.31 A contagem de pontos da prova objetiva será divulgada a partir do dia 27 de junho de 2016, no 

Edital de Classificação, publicado no mural da Sede Administrativa desta municipalidade e nos sites 

www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 

 

8.4 DA PROVA DE TÍTULOS, para os cargos/função da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura 

8.4.1 A contagem de pontos dos títulos e certificados (original e cópias) será realizada no local 

indicado no item 4.5 – Biblioteca Municipal, nos dias 10 e 13 de junho de 2016, no horário das 

08:00h às 17:00h.  

8.4.2 O candidato deverá comparecer para a contagem de pontos dos títulos e certificados, munidos 

com cópia da ficha de inscrição, comprovante de pagamento e certificação escolar que comprove a 

escolaridade exigida para o respectivo cargo, pessoalmente ou por terceiro mediante procuração com 

firma reconhecida em cartório.   

8.4.3 Títulos e/ou Certificados válidos para contagem: 

 TÍTULOS E/OU CERTIFICADOS PONTOS 

a) Ensino Fundamental  2,0 pontos; 

b) Ensino Médio 4,0 pontos; 

c) Ensino Magistério 5,0 pontos; 

d) Licenciatura Plena; 6,0 pontos; 

e) Pós Graduação (Especialização); 8,0 pontos; 

f) Mestrado 10,0 pontos; 

g) 

Tempo de Serviço prestados para esta 

municipalidade na função para a qual está se 

inscrevendo;  

0,5 ponto por ano, sendo considerado 01 ano 

quando cumprido acima de 06 (seis) meses do 

contrato no ano de referência mediante 

documento de comprovação, com limite de 3,0 

pontos; 

h) 

Cursos Certificados (devidamente registrados) na 

área de atuação a partir de 01/01/2013, exceto os 

itens i), j) e k); 

0,5 pontos para cada 40 horas com limite de 

3,0 pontos; 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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i) 

Formação Continuada em Rede (Instrução 

Normativa 003/2015/SEMEC) com participação de 

75% a 100% para a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

3,0 pontos; 

j) 

Formação Continuada em Rede (Instrução 

Normativa 003/2015/SEMEC) com participação de 

50% a 74% para a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

2,0 pontos; 

k) 

Formação Continuada no Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no ano de 

2015. 

1,0 pontos; 

8.4.4 Para os cargos de Professores, Intérpretes, Ajudantes de Serviços Gerais – Indígena e Motorista 

Indígena, somente serão contados os certificados referentes à área de atuação nos respectivos cargos. 

8.4.5 Referente aos itens “a”; “b”; “c” e “d” do quadro 8.4.3 do presente Edital, contam-se pontos 

somente para a maior graduação acima da graduação exigida como requisito do cargo para o qual se 

inscreveu. 

8.4.6 Na hipótese de inscrição de candidato com formação em Doutorado, será acrescido 5,0 pontos ao 

(item f), respeitando o limite de pontuação máxima. 

8.4.7 A prova de títulos é de caráter somatório, sendo que a não apresentação dos títulos não elimina 

o(a) candidato(a) da seleção. 

8.4.8 Ficam a cargo da comissão do processo seletivo análise e conferência dos títulos apresentados 

pelo candidato. 

 

09 DO DESEMPATE 

 

09.1 Em caso de empate, a Comissão de Processo Seletivo deverá decidir levando-se em conta os 

critérios de acordo com a ordem abaixo relacionada: 

a) Maior idade (ano, mês, dia). 

 

10 DO RESULTADO FINAL 

 

10.1 O Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo, será publicado a partir do dia 30 de 

junho de 2016, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e 

em jornal de circulação diária. 

 

11 DOS RECURSOS 

 

11.1 É assegurado ao candidato o direito a recursos quanto a homologação do edital, das inscrições, da 

taxa de isenção, do gabarito da prova objetiva e edital de classificação. 

11.2 Os recursos deverão ser protocolados com o preenchimento do formulário para interposição de 

recurso conforme anexo V, com as devidas fundamentações, no setor de Protocolo Geral na sede da 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, situada à Avenida Brasil nº 2350-N, Jardim Europa, 

das 08h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h00. 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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11.3 O prazo recursal será de 02 (dois) dias úteis, respeitando o horário de atendimento previsto no 

item 11.2, a contar da publicação do edital do fato gerador do recurso. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO 

 12.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados de acordo com sua 

classificação, através de Edital de Convocação, a ser divulgado no site 

www.tangaradaserra.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt.  

12.2 O candidato que não comparecer no prazo estipulado de 02 (dois) dias úteis em Edital de 

Convocação, será automaticamente desclassificado. 

12.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos Editais de 

Convocação. 

 

13 DA CONTRATAÇÃO 

  13.1 Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de novas vagas, o Município 

promoverá tantas convocações e contratações quanto forem necessárias. 

13.2 No ato da contratação o candidato deverá comparecer pessoalmente ou por terceiro mediante 

apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;  

13.3 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos (originais e cópias) abaixo 

relacionados: 

a) Comprovante de Escolaridade;  

b) Atestado Pré-admissional (aptidão física e mental), expedido por uma Clínica de Medicina do 

Trabalho;  

c) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

d) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;  

e) Certidão de Reservista, (quando do sexo-masculino);  

f) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);  

g) Carteira de registro profissional e certidão negativa do respectivo conselho de classe ao qual 

pertence, para os cargos de professor de educação física; 

h) Comprovante de residência;  

i) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP (emitido pela Caixa 

Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);  

j) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa conforme 

modelo disponibilizado pelo site www.tangaradaserra.mt.gov.br; 

k) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos, (se dependente);  

l) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos, (se for o caso);  

m) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos;  

n) CPF dos filhos maiores de 14 anos, do pai, mãe e cônjuge; 

o) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca de Tangará da Serra-MT, 

relativo a existência ou inexistência de ações cíveis e criminais, (com trânsito em julgado);  

p) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento que especifique número da conta naquela 

Instituição Financeira;  

q) Declaração de Imposto de Renda (ano base 2015); 

http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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r) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo a existência ou 

inexistência de débitos municipais (Setor de Tributação); 

s) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 5 (cinco) anos, mediante processo 

administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em 

alguma função; 

t) Para os cargos de motorista zona indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida 

pelas lideranças da Comunidade na qual pretende trabalhar, conforme descrito no item 2.1.2; 

u) Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria D, para o cargo de motorista indígena.  

v) Atestado de Vacinação do candidato para os cargos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde 

x) Carteira de registro profissional e certidão negativa do respectivo conselho de classe ao cargos 

vinculados a Secretaria Municipal de Saúde 

y) Cópia do Cartão do SUS. 

13.4 No caso de inexecução contratual por responsabilidade do contratado este ficará impedido de 

participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos. 

13.5 O Pessoal contratado submeter-se-á ao regime jurídico administrativo – Processo Seletivo e ao 

Regime Geral de Previdência Social. 

 

14. DA ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

14.1 O processo de atribuição de aulas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos de acordo 

com o Resultado Final da seleção, bem como, horário estabelecido em Edital de Convocação para 

comparecimento à atribuição de aulas. 

14.2 É facultado a administração municipal contratar os candidatos com carga horária inferior à 

prevista neste edital quando necessário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

14.2.1 Aos candidatos que forem atribuídas carga horária inferior ao estabelecido neste Edital, a carga 

horária será complementada quando houver a necessidade, a critério da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

14.2.2 O candidato contratado com carga horária inferior ao Estabelecido neste Edital deverá declarar 

no ato da contratação disponibilidade para complementação da carga horária caso seja necessário. 

14.3 Na hipótese do servidor efetivo retornar às suas funções, o candidato que estiver contratado para a 

substituição deste servidor, poderá ser remanejado para outra lotação existente no momento, desde que 

isto ocorra concomitantemente, formalizado através de Termo Aditivo do Contrato Pessoal ou ser 

rescindido antes do término da vigência do contrato nos termos do Item 15.1. 

   

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O Contrato Temporário poderá ser extinto antecipadamente nas seguintes hipóteses: 

a) Quando o contratado der justo motivo para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria 

ordenadora da despesa; 

b) A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias; 

c) Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese 

de inadimplemento da cláusula ou condição contratual; 
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d) Na comprovação de terceirização das aulas para os cargos/funções da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

e) Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em 

lei; 

f) Com o retorno de servidor efetivo afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em 

concurso público; 

g) Pelo término do prazo contratual; 

h) Qualquer ato de inexecução contratual praticado pelo candidato, este ficará impedido de participar 

de qualquer processo seletivo realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos. 

 

16. DOS CASOS OMISSOS 

16.1 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de 

Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e 

Comissão definida pela Portaria nº 314/GP/2016.  

16.2 É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo 

Seletivo através dos meios de divulgação acima citados. 

 Tangará da Serra – MT, 03 de junho de 2016. 

 

 

Prof. Fábio Martins Junqueira 

Prefeito Municipal  

 

 

Maria das Graças Souto 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Itamar Martins Bonfim 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Adriano Alves Fernandes 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA OBJETIVA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) E PROFESSOR ED. INFANTIL/EJA I SEGMENTO/ANOS 

INICIAIS 

 

1.1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (atualizada), 

Fundeb, Parâmetros Curriculares Nacionais (anos iniciais do Ensino Fundamental); Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental; Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução 009/2014 do Conselho 

Municipal de Educação;  Projeto Político Pedagógico, Currículo, Planejamento, Projetos Didáticos Metodologia 

de Ensino  e Prática Educativa, Sistema de Avaliação; Conteúdos Conceituais, Atitudinais e Procedimentais, As 

Tendências Pedagógicas, As Concepções de Aprendizagem, numa perspectiva sócio – interacionista, A 

Inteligência e o Desenvolvimento Humano, O processo de Alfabetização na perspectiva do letramento; As 

diferentes concepções do processo da leitura e da escola.   

 

1.2 CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO: Tipologias e Gêneros Textuais. Compreensão global do texto. Estrutura do texto e dos parágrafos. 

Ideias principais e secundárias. Elementos de coesão. Inferências. Efeitos de sentido. 2- VOCABULÁRIO: 

Significados de palavras e expressões no texto. Substituições de palavras e de expressões no texto. Estrutura e 

formação de palavras. Denotação e conotação. 3- ASPECTOS LINGUISTICOS: Ortografia: emprego de letras. 

Fonética: relações entre fonemas e letras; classificação dos fonemas; encontros consonantais e vocálicos; 

dígrafos. Acentuação gráfica. Emprego e flexão das classes gramaticais. Relações morfossintáticas. Vozes 

verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. MATEMÁTICA: 1- NÚMEROS E 

OPERAÇÕES: Sistema de numeração decimal: Compreensão das regras do Sistema de Numeração Decimal. 

Números Naturais: Operações (Adição, subtração, multiplicação e divisão); Ideias, algoritmo e resolução de 

problemas. Números Racionais: Diferentes representações: fracionária, percentual e decimal; Diferentes 

significados de um número escrito na forma fracionária; Operações com números racionais. 2- GRANDEZAS E 

MEDIDAS: Sistema de Medidas: Tempo, Comprimento, Massa, Capacidade, Superfície; Relações entre as 

unidades de medidas; Perímetro e Áreas. 3- ESPAÇO E FORMA: Localização, movimentação de objetos em 

mapas croquis e outras representações gráficas. Sólidos Geométricos: Poliedros e Corpos redondos: Conceitos, 

características, propriedades e planificações. Figuras geométricas planas: Ampliação e Redução; Quadriláteros: 

conceitos, classificação e propriedades. 4- TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: Leitura e interpretação de 

Tabelas e gráficos. CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia e História do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Tangará da Serra.  Atualidades sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e 

internacionais.  

 

2.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL E EDUCAÇÃO 

ESPECIAL .  

 

2.1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas Públicas Voltadas à Educação Inclusiva. Educação 

Especial no Sistema Educacional Brasileiro.  A Educação Especial no Contexto da Inclusão Social. Natureza e 

Função dos Serviços e Apoios Especializados. Legislação Brasileira: O Contexto Atual. LDB e Educação 

Especial, Resolução CNE/CEB n. 02 de 11 de setembro de 2001. Resolução Nº 08/12/ CME O Currículo e a 

Educação Especial: Adaptações Curriculares. O Processo de Inclusão dos Alunos com Necessidades Especiais 

no Ensino Regular. Perfil Pedagógico do Professor do Ensino Especial. Plano Municipal de Ensino. O 

atendimento educacional especializado – AEE tecnologia assistiva - TA - Projeto Político Pedagógico. 

Planejamento participativo. Projetos didáticos – Educação e desenvolvimento. Exclusão X Participação do 

sujeito na Escola. As disciplinas como organizadoras dos conteúdos: diferentes graus de relacionamento. A 

prática Educativa – Como ensinar. Avaliação da Aprendizagem. As inteligências múltiplas. Como trabalhar os 
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conteúdos procedimentais em aula. Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Fundamental. Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental séries, Identidade, Cultura, Cidadania. Interdisciplinaridade no 

Ensino. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira _ LDB _ Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Avaliação da Aprendizagem. Revendo conceitos e posições – Currículo e identidade social. 

Tendências pedagógicas. O FUNDEB e seus efeitos redistributivos. Psicogênese da língua escrita. A trajetória 

da alfabetização. Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. A prática educativa. A função social do 

ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem; Graus de relações disciplinares: Como trabalhar a 

linguagem numa proposta sócio-construtiva. A inteligência e o desenvolvimento humano; 

 

2.2 CONHECIMENTOS GERAIS - LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto, Alfabetização e 

Letramento, Classes gramaticais, Ortografia e Pontuação. MATEMÁTICA: Resolução de situações problemas 

envolvendo: O sistema de numeração decimal, porcentagens, e juros simples, regras de três, medidas (tempo, 

massa, volume, comprimento) e geometria. CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia e História do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra. A Constituição de 1988; Atualidades sobre os 

acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais.  

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (6º, 7º, 8º e 9º ANOS).  

 

3.1 CONHECIMENTOS GERAIS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (atualizada), Fundeb, 

Parâmetros Curriculares Nacionais (anos finais do Ensino Fundamental, Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental, Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução 009/2014 do Conselho Municipal de 

Educação; Projeto Político Pedagógico, Currículo, Planejamento, Sistema de Avaliação; Conteúdos Conceituais, 

Atitudinais e Procedimentais, As Concepções de Aprendizagem, numa perspectiva sócio – interacionista.  

 

3.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE GEOGRAFIA: Evolução do pensamento geográfico e seus 

reflexos no contexto escolar – ensino fundamental; A Cartografia no Ensino Fundamental; Geografia Física 

(conceitos básicos): clima, solo, relevo, hidrografia, vegetação. O aproveitamento dos recursos naturais e o meio 

ambiente; Geografia política mundial: características da organização sócio espacial global; Os elementos da 

dinâmica populacional: Natalidade,  Mortalidade, Migrações, Pirâmides etárias e o envelhecimento da 

população; O espaço agrário: Estrutura Fundiária, a luta pela terra,  os assentamentos rurais em  Mato Grosso; 

Espaço agroindustrial brasileiro: características e transformações recentes; As formas de colonização em Mato 

Grosso. Globalização da economia e MERCOSUL; Conhecimentos sobre fatos atuais do Estado de Mato 

Grosso adquirido através dos meios de comunicação; Aspectos geográficos de Mato Grosso: localização, 

limites, superfície, área, população, relevo, clima, vegetação, hidrografia e recursos naturais; Aspectos 

econômicos de Mato Grosso: agricultura, pecuária, indústri 

a, comércio, energia, transporte, turismo; Geografia do Município de Tangará da Serra: área, população, 

localização, limites, superfície, área, população, relevo, clima, vegetação, hidrografia e recursos naturais e 

aspectos econômicos. Metodologia de ensino aplicada a disciplina de Geografia.  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS E FINAIS EF INDÍGENA,  

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS INDÍGENA E MOTORISTA INDÍGENA. 

 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação Textual (narrativas indígenas); Encontros vocálicos e 

consonantais; sinônimos e antônimos; ortografia; substantivos; pronomes; oração e sujeito; MATEMÁTICA: 

Noções sobre conjunto; sistema de numeração; operações fundamentais; resolução de problemas envolvendo as 

quatro operações; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; matemática Paresi (sistema de medidas, 

seqüência numérica).  CONHECIMENTOS GERAIS: Demografia do município de Tangará da Serra e área 

Paresi; Vegetação, Relevo; Hidrografia do município de Tangará da Serra; Transporte, Localização do Brasil no 

Continente e no Mundo; Sistemas de produção; História do Povo Paresi; Organização social Paresi; As 

desigualdades sociais; Conhecimentos específicos de Língua Materna, 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO: INTÉRPRETE DE LIBRAS. 

 

5.1 CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimento específico da LIBRAS; Legislação específica da 

LIBRAS; Ética profissional do Tradutor / Intérprete da LIBRAS; Compreensão da LIBRAS. LÍNGUA 

PORTUGUESA: Estrutura de Linguagem, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, crase, 

verbos, pontuação, classes de palavras, acentuação gráfica interpretação e gramática, vocálicos e consonantais, 

sinônimos e antônimos, ortografia, substantivos, pronomes. MATEMÁTICA: raciocínio lógico, noções sobre 

conjunto, sistema de numeração, operações fundamentais, resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações. CONHECIMENTOS GERAIS: Segurança no trabalho, noções de Ética no Trabalho, demografia 

do município de Tangará da Serra, Vegetação, Relevo; Hidrografia do município de Tangará da Serra; 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA OBJETIVA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1.1 CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR – Morfologia: estrutura e formação da palavra. Classes gramaticais; Sintaxe: Análise 

sintática – períodos simples e compostos. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Colocação pronominal. Figuras e vícios de Linguagem. Interpretação de Textos. 

 

1.2 CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – 

Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, 

Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, 

Encontros Vocálicos e consonantais e Acentuação Gráfica. 

 

1.3 CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE FUNDAMENTAL - 

Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, Ortografia e Gramática, Crase, Verbos, Pontuação, 

Classes de Palavras, Ortografia e Acentuação Gráfica. 

 

 

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 Para os cargos de Médico Regulador e Médico Intervencionista: Aspectos legais da profissão. 

Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência em: politraumatizados: traumatismos não-intencionais, 

violência e suicídio; trauma com múltiplas vítimas: triagem e prioridade de atendimento e transporte; 

primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação do coma; choque hipovolêmico e ressucitação 

hidroeletrolítica; queimaduras, intoxicações, envenenamentos, afogamentos, choque elétrico,  

mordedura e picada de animais peçonhentos, manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado; 

traumas: torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, de face e pescoço e da 

pelve, fraturas em geral, principais fraturas, torções, luxações  parada cardiorespiratorio, doenças 

cardiovasculares: sintomas mais comuns; insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica; 

hipertensão arterial sistêmica. Distúrbios ginecológicos e obstétricos: sangramento vaginal; gravidez 

ectópica; doença hipertensiva da gravidez; violência sexual; parto de emergência.  Pediatria: acidentes; 

asma aguda; cetoacidose diabética; síndrome nefrítica; infecção urinária febril; distúrbios 

hidroeletrolíticos e ácido-básicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal aguda; urgências 

cardiológicas; choque; parada cardiorrespiratória básica; parada cardiorrespiratória  avançada. – 

doenças psiquiátricas: depressão; ansiedade; dependências químicas. – distúrbios metabólicos: diabete 

mélito; distúrbios acido-básicos; doenças da  eumatoi. – doenças respiratórias: infecção respiratória; 

asma brônquica; DPOC; insuficiência respiratória, tromboembolia pulmonar, Doenças do Sistema 

Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de localização, convulsões, epilepsia, 

infecções do sistema nervoso; Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o 

público. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. 

 

2.2  Para o cargo de Radio Operador: Relações Interpessoais; Relacionamento com o Público; Noções de 

Postura e Ética Profissional; Noções de informática, Conhecimento prático em telecomunicações e 

PABX; Qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e 

postura; Formas de tratamento. Direitos dos Deficientes; A ética no serviço. 
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2.3 Para o cargo Técnico em Raio-X: Ética, Cidadania e Legislação Profissional; Conhecimentos básicos 

de Anatomia e Fisiologia; Fraturas, luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos 

básicos específicos do técnico); Normas de biossegurança; Prestação de Primeiros Socorros Noções 

gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia; Física das radiações; Técnicas radiológicas do 

crânio; Técnicas radiográficas dos ossos e articulações; Mamografia; Exames contrastados; Fatores 

radiológicos; Equipamento de radiodiagnóstico; Outros procedimentos e modalidades diagnósticas;  

Câmara escura; Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em 

radiologia; Radioproteção; Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental; Políticas de Saúde; 

Saúde Pública; Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

3. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 

 

3.1 - CONTEÚDO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR: Sistema Único de Saúde – SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 

articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS e SISPACTO.  

 

3.2 - CONTEÚDO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

MÉDIO: Sistema Único de Saúde – SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 

articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS.  

 

3.3 - - CONTEÚDO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL: Sistema Único de Saúde – SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 

diretrizes e articulação com serviços de saúde.  
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ANEXO III 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

 

No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e/ou o tratamento especial necessário(s). 

 

(          ) Outras ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tangará da Serra, _______ de ____________________de 2016. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV 

 

 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA 

 

 

 

 

 

Eu,__________________________________________________________________________, CPF 

nº _______________________, venho através deste, requerer Isenção da Taxa de Inscrição para o 

cargo de __________________________________________ referente ao Processo Seletivo nº 

001/2016. 

 

 

 

 

Tangará da Serra, _______ de ___________________de 2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (RECONSIDERAÇÃO) 

CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO. 

 

Eu ______________________________________________________________________, portador 

do CPF nº_______________________ inscrição de nº ____________________, para concorrer a uma 

vaga no cargo de _______________________________________________________, apresento 

pedido de reconsideração junto à Comissão do Processo Seleção. A decisão objeto de contestação é: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ (explicitar a decisão que está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tangará da Serra, ________ de _____________________ de 2016. 

       

    

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

Data provável Evento 

03/06/2016 Publicação do Edital de Abertura 

03 e 06/06/2016 Prazo de impugnação ao edital de abertura (anexo V) 

03 a 13/06/2016 Período de Realização das inscrições 

03 a 13/06/2016 Período de solicitação de prova especial (anexo III). 

06 e 07/06/2016 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição (anexo IV) 

08/06/2016 Divulgação dos pedidos de isenção de taxa (deferidos e indeferidos) 

08 e 09/06/2016 
Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de isenção de 

taxa (anexo V) 

10/06/2016 Divulgação do resultado dos recursos da isenção de taxa 

10 e 13/06/2016 Período da prova de título aos Cargos/função de Professor 

15/06/2016 Homologação das inscrições deferidas e indeferidas  

15 e 16/06/2016 Período para interposição de recurso contra indeferimento da inscrição (anexo V) 

17/06/2016 Homologação das inscrições e Divulgação dos locais de realização das provas 

19/06/2016 Realização da prova objetiva 

21/06/2016 Divulgação do gabarito preliminar 

21 e 22/06/2016 
Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar com fundamentação 

(anexo V) 

23/06/2016 Divulgação do gabarito definitivo 

27/06/2016 Divulgação da classificação preliminar e nota da Prova de Títulos  

27 e 28/06/2016 Período para interposição de recurso contra classificação (anexo V) 

30/06/2016 Divulgação do Resultado Geral para Homologação do executivo 

 
Tangará da Serra – MT, 03 de junho de 2016. 

 

 

Prof. Fábio Martins Junqueira 

Prefeito Municipal  

 

 

Maria das Graças Souto 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Itamar Martins Bonfim 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Adriano Alves Fernandes 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 


