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EDITAL DE ABERTURA E PUBLICAÇÃO Nº 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°. 002/2022. 

 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

02/2022 e EGON HOEPERS, Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato – MT, 

no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição 

Federal e mediante as condições estipuladas nesse edital e demais disposições legais 

aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Admissão de Pessoal por PRAZO 

DETERMINADO, sob o Regime Jurídico Administrativo, conforme abaixo 

discriminado: 

 

1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital e sua 

operacionalização caberá Secretaria Municipal de Administração; 

1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas 

para a contratação em caráter temporário por prazo determinado para atender 

necessidade de excepcional interesse público, para atuação na zona urbana e rural 

abrangidas pela competência das Secretarias Municipais; 

1.3. Todo o Processo Seletivo Simplificado será regulamentado pela Lei Municipal n°. 

178/2005, alterada pela Lei Municipal nº 461/2013 e pelo Decreto Municipal n°. 

035/2010 alterado pelo Decreto nº 020/2017, 056/2017 e 074/2017, sendo que todas 

as leis se encontram no site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br; 

1.4. O presente Edital n°. 001/2022, encontra-se no Diário Oficial eletrônico dos 

Municípios do Mato Grosso – AMM, https://diariomunicipal.org/mt/amm/, afixado 

nos murais da Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, e no site 

www.santaritadotrivelato.mt.gov.br; 

http://www.santa/
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1.5. O processo seletivo 002/2022 tem validade de 1 (um) ano podendo ser 

prorrogado por igual período; 

1.6. O conteúdo programático das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste 

Edital; 

 

2 - DA NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, 

REQUISITOS E DEMAIS VANTAGENS. 

 

VAGAS CARGO C/H ESCOLARIDADE SALÁRIO R$ 

CR 
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO REDE 

EDUCACIONAL – MERENDEIRA 
40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A  

CR 

AGENTE DE ALIMENTAÇÃO REDE 

EDUCACIONAL – MERENDEIRA – ZONA 

RURAL 

40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 

CR 

AGENTE DE MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL – 

ZELADOR 

40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 

CR 

AGENTE DE MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL – 

ZELADOR– ZONA RURAL 

40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 

CR 
AGENTE DE VIGILÂNCIA EDUCACIONAL – 

ZELADOR DE PATRIMÔNIO 
40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 

CR 
AGENTE DE VIGILÂNCIA EDUCACIONAL – 

ZELADOR DE PATRIMÔNIO – ZONA RURAL 
40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 

1 ASSISTENTE SOCIAL – ZONA RURAL 30 HORAS 
SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

4.325,30 

+ 

V.A 

1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.757,83 

+ 

V.A 

CR 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA 

RURAL 
40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.757,83 

+ 

V.A 

 CR EDUCADOR FISICO  30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE 

CLASSE  

3.490,54 

+ 

V.A 

CR ENFERMEIRO 30 HORAS 
 SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

4.718,57 

+ 

V.A 

CR ELETRICISTA PREDIAL 40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO  + CURSO 

PROFISSIONALIZANTE NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DE NO 

MÍNIMO 100(CEM) HORAS 

3.338,39 

+ 

V.A 

CR FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 40 HORAS ENSINO MEDIO COMPLETO 

2.322,84 

+ 

V.A 
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CR MOTORISTA CAT “C”  40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

2.322,84 

+ 

V.A 

2 MOTORISTA CAT “D”  40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

2.448,40 

+ 

V.A 

CR MOTORISTA ESCOLAR – ZONA RURAL 40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

2.448,40 

+ 

V.A 

2 OPERADOR DE MAQUINAS CAT “C, D OU E” 40 HORAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO + CURSO 

PROFISSIONALIZANTE NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DE NO 

MÍNIMO 100(CEM) HORAS 

2.511,19 

+ 

V.A 

CR PROFESSOR DE DANÇA 30 HORAS 
SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR PROFESSOR DE DANÇA NÃO HABILITADO 30 HORAS 

ENSINO MEDIO COMPLETO 

COM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES NA 

ÁREA 

2.559,74 

+ 

V.A 

CR PROFESSOR DE MUSICA/FANFARRA 30 HORAS 
LICENCIATURA OU BACHAREL 

EM MUSICA 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR DE MUSICA/FANFARRA NÃO 

HABILITADO 
30 HORAS 

ENSINO MEDIO COMPLETO 

COM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES NA 

ÁREA 

2.559,74 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS OU CIÊNCIAS 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

GEOGRAFIA 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

HISTÓRIA 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

INFORMÁTICA OU SUPERIOR EM 

INFORMÁTICA. 

30 HORAS 
SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

MATEMATICA 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA - ZONA RURAL 
30 HORAS 

SUPERIOR COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE 

3.839,59 

+ 

V.A 

CR 
TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – AUXILIAR 

DE BIBLIOTECA 
40 HORAS ENSINO MEDIO COMPLETO 

1.883,39 

+ 

V.A 

CR 
TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
40 HORAS ENSINO MÉDIO COMPLETO 

1.883,39 

+ 

V.A 

CR 
TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – 

SECRETARIA ESCOLAR 
40 HORAS ENSINO MEDIO COMPLETO 

2.123,31 

+ 

V.A 
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CR 
TECNICO EM DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL – MONITOR – ZONA RURAL 
40 HORAS ENSINO MEDIO COMPLETO 

1.973,87 

+ 

V.A 

CR TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO, 

CURSO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE NA 

ÁREA E REGISTRO NO 

CONSELHO DE CLASSE 

2.752,48 

+ 

V.A 

1 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 HORAS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO, 

CURSO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE NA 

ÁREA E REGISTRO NO 

CONSELHO DE CLASSE 

2.831,11 

+ 

V.A 

1 ZELADOR DE LIMPEZA 40 HORAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

1.632,27 

+ 

V.A 
 

2.1. O Servidor contratado terá direito a receber o valor do vencimento mensal 

e auxilio alimentação (verba de caráter indenizatório) no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) pago em cartão alimentação, conforme requisitos da Lei 

Complementar nº 120/2022; 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições ficarão abertas: 

- Entre às 09 horas do dia 27 de junho até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de 

julho de 2022, na modalidade (presencial ou virtual); 

3.1.1. A inscrição Presencial será realizada na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

RITA DO TRIVELATO, localizada na Avenida Flávio Luis, n°. 2.201, Bairro Centro, 

Santa Rita do Trivelato – MT, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 

16h00min; 

3.1.2. A inscrição pela internet será realizada pelo site 

www.santaritadotrivelato.mt.gov.br no período de 24 de junho de 2022 até às 

23:59:59 do dia 17 de julho de 2022; 

3.2. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por solicitações de inscrições via 

Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 

comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
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3.3. Os Candidatos que realizarem as inscrições de forma presencial deverão 

preencher a ficha de inscrição fornecida no local da inscrição e anexar a ela cópia 

legível dos documentos comprobatórios exigidos no decreto n°. 035/2010 alterado 

pelo Decreto nº 020/2017, 056/2017 e 074/2017, sob pena de ter sua inscrição 

indeferida caso a falta de algum documento ou que os mesmos estejam ilegíveis; 

3.4. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não 

efetivação da inscrição; 

3.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 

inscrição, arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento 

daquele documento; 

3.6. Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022, é recomendável 

ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas; 

3.7. As informações prestadas no formulário de inscrição sejam de forma presencial 

ou via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato; 

3.8. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo; 

3.9. Não serão aceitas inscrições por via postal, via e-mail ou por qualquer outra via 

que não as especificadas neste Edital; 

3.10. No ato da inscrição o candidato deverá anexar além da ficha de inscrição a 

cópia dos seguintes documentos: 

- Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF/MF);  

- Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos 

(RG);  

- Certidão de nascimento ou casamento;  

- Comprovante de Residência 

3.11. A participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado implicará o seu 

conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, na Lei n°. 

178/2005, 461/2013 e Decreto Municipal n°. 035/2010 alterado pelo Decreto nº 

020/2017, 056/2017 e 074/2017 dos quais não poderá alegar desconhecimento;  
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3.12. A aprovação no processo seletivo não gera direito de contratação e 

somente serão convocados os candidatos aprovados conforme necessidades do 

executivo municipal e conforme a disponibilidade de vagas; 

3.13. Não será cobrado taxa de inscrição para o processo seletivo nº 002/2022. 

3.14. Somente serão classificados por meio do Processo Seletivo o candidato obtiver 

a pontuação final igual ou superior a 04 (quatro) pontos. 

 

4 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições deferidas dos candidatos ocorrerão mediante verificação e análise 

de documentos para comprovação das informações declaradas na ficha de inscrição; 

4.2. Será divulgado no dia 18 de julho de 2022 a relação dos candidatos que tiveram 

suas inscrições deferidas, assim como o horário e local de realização das provas. A 

relação será disponibilizada, através de publicação no jornal oficial dos municípios, 

afixada em Edital na Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato – MT, na 

Câmara Municipal e site da prefeitura www.santaritadotrivelato.mt.gov.br. É de 

responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 

 

5 – DAS PROVAS  

5.1. Processo Seletivo Simplificado será de provas objetivas, dissertativas e práticas, a 

depender do cargo; 

5.2. A duração da prova será de 2h30min. (duas horas e trinta minutos), já incluído o 

tempo para preenchimento da folha de respostas; 

5.3. Os Candidatos que forem realizar a prova prática deverá se atentar ao dia, 

horário e local designado para a sua realização; 

5.4. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO 

ORIGINAL: 

- Cédula de Identidade - RG; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
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- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Certificado Militar; 

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com 

foto); 

- Passaporte. 

5.5. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de 

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D). 

Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída 

pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 

opção, com rasuras ou preenchidas a lápis; 

5.6. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de 

alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para 

todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os 

candidatos que não os obtiveram, independente de recurso;  

5.7. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer 

espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone 

celular ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização 

das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados até o término da prova; 

5.8. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando 

qualquer um dos objetos especificados acima será automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

5.9. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da 

prova; 

5.10. Será, também, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que 

incorrer nas seguintes situações: deixar o local de realização da prova sem a devida 

autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou 

autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; 

estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por 

qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 
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deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações 

expedidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado; 

5.11. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul 

ou preta, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, 

que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham 

mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta; 

5.12. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 

é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova 

ao fiscal de sala; 

5.13. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do 

candidato; 

5.14. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não 

poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 

5.15. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 30 

(trinta) minutos do horário previsto para o início das mesmas e constante do 

presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas; 

 

6 - DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

6.1. Para os cargos de nível Superior a avaliação constará de prova objetiva e prova 

discursiva, com peso 10 (dez) cada uma; 

6.2. A prova objetiva será composta por 10 (dez) questões, avaliada na escala de 0,0 

(zero) a 1,0 (um) pontos, conforme quadro abaixo: 

 

PROVA 1 Nº DE QUESTÕES PESO VALOR DAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 3 1 3 

Matemática  3 1 3 

Conhecimento Especifico 4 1 4 

TOTAL 10 
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6.3. A prova escrita dissertativa será composta por 02 (duas) questões, avaliada na 

escala de 0,0 (zero) a 5,0 (um) pontos, conforme quadro abaixo: 

 

PROVA 2 

DISSERTATIVA 

Nº DE QUESTÕES PESO VALOR DAS 

QUESTÕES 

Dissertativa para os cargos de nível 

superior 

2 5 10 

TOTAL 10 

 

6.4. A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada 

candidato nas duas provas (prova objetiva e prova discursiva) dividido por dois, 

conforme exemplo abaixo: 

 

10+10=Resultado Final 

2 

 

6.5. Para os cargos de nível médio a avaliação constará de prova objetiva, com peso 

10 (dez); 

6.6. A prova objetiva será composta por 10 (dez) questões, avaliada na escala de 0,0 

(zero) a 1,0 (um) pontos, conforme quadro abaixo: 

 

PROVA 1 Nº DE QUESTÕES PESO VALOR DAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 3 1 3 

Matemática  3 1 3 

Conhecimento Especifico 4 1 4 

TOTAL 10 

 

6.7. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida 

por cada candidato. 

6.8. Para os cargos de nível fundamental a avaliação constará de prova objetiva, com 

peso 10 (dez).  
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6.9. A prova objetiva será composta por 10 (dez) questões, avaliada na escala de 0,0 

(zero) a 1,0 (um) pontos, conforme quadro abaixo: 

 

PROVA 1 Nº DE QUESTÕES PESO VALOR DAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 3 1 3 

Matemática  3 1 3 

Conhecimento Especifico 4 1 4 

TOTAL 10 

 

6.10. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida 

por cada candidato. 

 

6.11. Aos Candidatos que realizarem as inscrições para os cargos de operador de 

maquinas categoria “C, D ou E”, motorista categoria “C”, motorista categoria 

“D” e motorista escolar além da prova objetiva, com peso 10 (dez), realizará 

também a prova prática, a qual conterá 5(cinco) quesitos a serem realizados e 

avaliados, com peso 10 (dez); 

 

6.12. OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

- Conhecimento das condições de funcionamento do veículo; 

- Conhecimento dos itens de segurança; 

- Conhecimento das normas de trânsito; 

- Habilidade na direção e estacionamento 

 

6.13. A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada 

candidato nas duas provas (prova objetiva e prova prática) dividido por dois, 

conforme exemplo abaixo: 

 

10+10=Resultado Final 

2 
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7- DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISSERTATIVA E PRÁTICA  

7.1. A Prova Objetiva está prevista para o dia 24 de julho de 2022, conforme escala 

abaixo: 

- INÍCIO (08H00MIN) – TODOS OS CARGOS - NÍVEL SUPERIOR NÍVEL MÉDIO E 

NÍVEL FUNDAMENTAL. 

7.2. O local de realização das provas objetiva, discursiva e prática será divulgado 

quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições, previsto para o dia 

18 de julho de 2022; 

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, a vaga será 

decidida por idade, sendo contratado o classificado com maior idade; 

 

9 - DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

9.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil 

após a realização da referida prova, a partir das 09h00min, (horário local) mediante 

edital afixado na Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato – MT, na Câmara 

Municipal e no site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br; 

  

10 - DOS RECURSOS 

10.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a 

Comissão Organizadora, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do primeiro dia 

subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra: 

a) Inscrições indeferidas; 

b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 

c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

10.2. O pedido de recurso deverá ser protocolado de forma presencial na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, localizada na Avenida Flávio 
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Luis, n°. 2.201, Bairro Centro, Santa Rita do Trivelato – MT, das 07h00min às 11h00min 

e das 13h00min às 16h00min, com as seguintes especificações: 

− nome do candidato; 

− número de inscrição; 

− número do documento de identidade; 

− função para o qual se inscreveu; 

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso. 

10.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser 

elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os 

mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da 

bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração; 

10.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, devendo ser digitado ou 

datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de 

contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 

conceituada e argumentação plausível; 

10.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos 

sem julgamento de mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera 

administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade 

nem recurso adicional pelo mesmo motivo; 

10.6. O resultado dos recursos interpostos será divulgado no site da prefeitura 

www.santaritadotrivelato.mt.gov.br e no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do 

Mato Grosso – AMM, https://diariomunicipal.org/mt/amm/; 

 

11 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA DISSERTATIVA E 

PRÁTICA 

11.1. A prova objetiva, dissertativa e prática será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez) pontos e terá caráter eliminatório; 
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11.2. Será eliminado o candidato que obtiver nota final igual ou inferior a 4,0 

(quatro) pontos; 

11.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida 

por cada candidato; 

11.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem 

parte do Anexo I, parte integrante deste Edital; 

 

12 - DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DO RESULTADO PRELIMINAR 

12.1. O gabarito oficial, bem como, o resultado preliminar da Prova Objetiva, da 

Prova de Dissertativa e Prova Pratica está previsto para ser divulgado no dia 27 de 

julho de 2022, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura 

do Município de Santa Rita do Trivelato – MT, na Câmara Municipal,  no site da 

Prefeitura www.santaritadotrivelato.mt.gov.br e no Diário Oficial eletrônico dos 

Municípios do Mato Grosso – AMM, https://diariomunicipal.org/mt/amm/; 

 

13 - DO RESULTADO FINAL 

13.1. O resultado final e homologação está previsto para ser divulgado no dia 1º de 

agosto de 2022, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da 

Prefeitura do Município Santa Rita do Trivelato – MT, na Câmara Municipal,  no site 

da Prefeitura www.santaritadotrivelato.mt.gov.br e no Diário Oficial eletrônico dos 

Municípios do Mato Grosso – AMM, https://diariomunicipal.org/mt/amm/; 

 

14- CONTRATAÇÃO:  

14.1. Os Candidatos aprovados no processo seletivo somente serão convocados 

conforme necessidades do executivo municipal e conforme a disponibilidade de 

vagas; 

14.2. Ao candidato aprovado recomenda-se manter endereço e contato atualizado 

junto à Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato – MT durante o prazo de 

validade desse Processo Seletivo Simplificado, visando auxiliar na sua localização, 

http://www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/
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quando de sua convocação para contratação, cuja convocação oficial se dará nos 

desse edital; 

14.3. A contratação do pessoal aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado 

será pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual; 

14.4. Os candidatos serão convocados através de publicação no endereço eletrônico 

da Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, 

www.santaritadotrivelato.mt.gov.br , e Diário Oficial eletrônico dos Municípios do 

Mato Grosso – AMM, https://diariomunicipal.org/mt/amm/ e terão o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para comparecer ao órgão responsável pela contratação para 

efetivar o contrato;  

14.5. O candidato que não comparecer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas estabelecido no ato convocatório será considerado como desistente; 

14.6. Em nenhuma hipótese haverá a possibilidade de prorrogação do prazo 

constante no item 14.5 desta Cláusula para o candidato convocado apresentar-se ao 

órgão responsável pela contratação, tendo em vista que se trata de contratação por 

tempo determinado com o objetivo de atender à necessidade emergencial e 

temporária de excepcional interesse público; 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em 

exame de saúde, elaborado por médicos e apresentação de documentos legais que 

lhe forem exigidos, conforme o subitem nº 14.8 desta Cláusula; 

14.8. É imprescindível, no ato da contratação, a apresentação dos documentos 

complementares: 

a) Exame Admissional.  

b) Cópia da certidão de nascimento dos filhos. 

c) Comprovante de escolaridade. 

d) Certidão negativa de antecedente criminal. 

e) Copia do CPF e RG. 

f) Titulo de eleitor e ultimo comprovante de votação. 

g) Certidão de nascimento ou casamento. 
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h) PIS/PASEP. 

i) Carteira de trabalho. 

j) Comprovante de residência. 

k) Cópia do CPF dos dependentes. 

l) Documento Militar (sexo masculino). 

14.9. São documentos complementares para contratação, conforme o caso: 

 

I - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos de idade, ou 

dos maiores caso sejam incapazes; 

II – Apresentada a certidão de nascimento de cada filho, os documentos abaixo 

relacionados tornam-se obrigatórios: 

- Cartões de vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos; 

- Atestado que comprove a frequência a escola dos filhos com idade escolar. 

14.10. No ato da Contratação todos os documentos exigidos deverão ser 

apresentados em forma de fotocópias acompanhadas das originais para conferência. 

 14.11. A contratação será feita conforme as necessidades da Administração, 

seguindo a ordem de classificação dos candidatos.  

14.12. Os contratos serão regidos pelo regime jurídico especial. 

14.13. Os contratados estarão vinculados ao regime geral de previdência social. 

 

15 - VEDAÇÕES À CONTRATAÇÃO  

15.1. Não será contratado o candidato que:  

a) Acumular cargos, emprego ou função pública; 

b) Omitir informações ou apresentar informações incompletas ou inverídicas; 

c) Tiver sido excluído do serviço publico por processo administrativo disciplinar ou 

atos de improbidade administrativa; 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, 

normas e condições do Processo Seletivo Simplificado, estabelecidas no presente 

Edital e na legislação municipal e federal pertinente; 

16.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 

documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do 

Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração; 

16.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer 

cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado; 

16.3. Após 60 (sessenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo 

Seletivo Simplificado, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo 

eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos; 

16.4. A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 12 (doze) meses 

prorrogável por igual período, contados da homologação final dos resultados a 

critério da Prefeitura do Município Santa Rita do Trivelato – MT; 

16.5. A contratação do pessoal aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado 

será pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período 

em consonância com o §1º do artigo 235 do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Campos de Júlio instituído pela Lei Complementar nº 01 de 15 de julho 

de 2008; 

16.6. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente a ordem de 

classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das 

vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a 

critério da Prefeitura Municipal; 

16.7. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais 

legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pelo Poder Público, através da 

Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, baseados na pela Lei 
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Municipal n°. 178/2005, alterada pela Lei Municipal nº 461/2013 e pelo Decreto 

Municipal n°. 035/2010 alterado pelo Decreto nº 020/2017, 056/2017 e 074/2017 e 

Comissão Organizadora Portaria nº 0499/2021 e Comissão para Avaliar Prova Prática 

Portaria nº 0499/2021, no que tange a realização deste Processo Seletivo 

Simplificado;  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE. 

 

Santa Rita do Trivelato/MT, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

______________________________ 

EGON HOEPERS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

____________________________________ 

CAMILA TAQUES FERREIRA 

Presidente da Comissão Organizadora 

Processo Seletivo Simplificado 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo  

Noções gerais de gramática; Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e 

formação de palavras; verbos: tempo, modo, cargo; substantivos: classificação e 

cargo; flexão de gênero; numeral: tipos e cargo; formação e análise; artigo; adjetivo: 

conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas; flexões; advérbios: 

classificação; pronomes: conceito, classificação, preposição, conjunções, interjeições; 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Divisão 

Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - 

Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras 

entre si: Sinônimos e Antônimos; Sinais de Pontuação; Análise e Interpretação de 

Textos. 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 

expressões (calculo), problemas, raiz, quadrada: MDC e MMC – calculo – problemas: 

Porcentagem: juros simples: Regras de três simples e composta: Sistema de medidas: 

comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume: Sistema Monetário 

Nacional: Equações: 1º e 2º grau; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO: 

 

AGENTE DE ALIMENTAÇÃO REDE EDUCACIONAL – MERENDEIRA:  
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Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos, utensílios e área física de 

cozinhas e refeitórios de maneira geral. Noções gerais sobre administração de 

cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e distribuição de 

refeições e alimentos. Manipulação, estocagem, preparo e classificação de alimentos. 

Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos. 

Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. Conhecimentos básicos 

sobre composição nutricional dos alimentos. Segurança e prevenção de acidente no 

trabalho. Equipamentos de segurança. Princípios fundamentais para o bom 

atendimento. Relações humanas no trabalho. Lei Complementar Municipal nº 

64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-

MT). 

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTUTURA EDUCACIONAL – ZELADOR, 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADOR DE LIMPEZA:  

Zelar pelo ambiente de trabalho, preservando e valorizando. Executar atividades de 

manutenção e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas, banheiros, corredores, 

pátios, quadras e outros espaços utilizados pelo poder público, conforme a 

necessidade do serviço. Aplicar produtos para limpeza e conservação dos mobiliários. 

Coletar o lixo diariamente, dando ao mesmo o destino correto. Executar serviços 

internos e externos, conforme demanda apresentada pelo órgão competente. 

Racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos materiais como: 

vassouras, baldes, panos, espanadores, etc. Comunicar com antecedência ao órgão 

competente sobre a falta de material de limpeza, para que a compra seja 

providenciada. Abrir, fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, 

quando for o caso. Guardar sob sua responsabilidade as chaves da instituição, 

quando for o caso, ou deixar as chaves nos locais previamente estabelecidos. Agir 

como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente 

físico, do meio ambiente e do patrimônio e efetuar outras tarefas correlatas às ora 
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descritas. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

ELETRICISTA PREDIAL:  

Corrente elétrica - Tensão elétrica - Leis de Ohm - Potência Elétrica - Efeito Joule - 

Circuitos em Corrente Contínua - Associação de Resistências - Introdução ao 

magnetismo - Introdução ao eletromagnetismo - Corrente Alternada - Potência em 

Corrente Alternada - Circuitos Trifásicos: Ligação Triângulo, Ligação Estrela. Noções 

de leitura e interpretação de projetos de redes de distribuição/iluminação pública - 

Noções Medições elétricas - Megôhmetro, voltímetro, amperímetro, fasímetro, 

amperímetro alicate, terrômetro. Noções de construção de redes e linha de 

distribuição - Instalação e manutenção de iluminação pública (compreende serviços 

de instalação e troca de lâmpadas; instalação e troca de luminárias; instalação e troca 

de reatores; instalação, lançamento e tensionamento de cabos, etc.) Noções de NR10 

básica e complementar - Conhecimento da utilização dos Equipamentos de Proteção 

individual – EPI, e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. Normas Técnicas – 

Iluminação Pública - normas da ABNT. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 – 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita 

do Trivelato. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

AGENTE DE VIGILANCIA EDUCACIONAL – ZELADOR DE PATRIMONIO:  

Exercer vigilância em setores móveis e fixos realizar rondas de inspeção em intervalos 

fixados e adotados tornar providência tendentes a evitar roubos, incêndios e 

danificações nos edifícios, praças, jardins, parque rodoviário municipal, materiais sob 

sua guarda, fiscalizar entrada e saída de pessoas pelos acessos sob sua vigilância; 

vedar a entrada de pessoas não autorizadas e verificar a autorização para asseio nas 

áreas sob sua responsabilidade investigar quaisquer condições anormais que tenha 

observado; levar ao conhecimento imediato das autoridades quando verificamos 
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alguma anormalidade; Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de 

sua função. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

OPERADOR DE MAQUINAS CAT “C, D OU E”, MOTORISTA CAT “C” E 

MOTORISTA CAT “D”:  

Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Regras básicas 

de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho; Procedimento correto para economizar combustível; Cuidados 

necessários para conservação do veículo; Conhecimento de defeitos simples do 

motor; Conhecimento básico sobre sistema de freios; Defeitos simples do sistema 

elétrico. Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros socorros. Legislação de trânsito 

no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras 

de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de 

circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de 

preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e proibições; 

Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro; Infrações básicas para a cassação de documentos de 

habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais 

sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 

regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos. Lei Complementar 

Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita 

do Trivelato-MT). 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo  
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Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - 

acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - 

substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e 

análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 

adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e 

cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - 

Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais 

e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - 

concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal – Problemas gerais da 

língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – 

Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; 

Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 

2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Função do 1º grau – 

função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples 

e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; 

Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise 

combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Geometria Plana; Operação com 

números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema de medidas: 

comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO: 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Código de Posturas do Município de Santa Rita do 

Trivelato (Lei 008/2005). Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-

Word 2010. MS-Excel 2010. MS-PowerPoint 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 
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Complementar Municipal nº 64/2015 – Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato. Lei Orgânica Municipal. 

 

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – MONITOR: Lei nº 9394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente; Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, 

comportamento no ambiente de trabalho, organização do local de trabalho; 

Diretrizes e Bases da educação nacional. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação infantil. Conhecimentos básico no desenvolvimento da criança de zero a 

seis anos, características, necessidades afetivas, sociais, biológicas e cognitivas. 

Fundamentação filosófica e pedagógica (diretrizes, princípios e concepção do cuidar 

e educar) na infância, a criança com necessidades Especiais. Conhecimento básico de 

higiene pessoal na infância. O processo de desenvolvimento infantil e estímulos 

adequados a cada fase. Os primeiros cuidados com o recém-nascido. Técnica do 

banho e higiene da criança. Cuidados diários com os utensílios dos bebês, quarto, 

roupas, passeios, transporte e preparo da mala de higiene, viagens e passeios. A 

prática das ações de cuidado e educação com a criança. Fundamentos de saúde da 

criança, principais doenças infantis, cuidados com o ambiente e riscos para as 

crianças. Calendário nacional de vacinas e importância da vacinação. Primeiro socorro 

e prevenção de acidentes. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM:  

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia 

e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 

farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 

cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 

gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; 

Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO 
, 

 

 

Av. Flávio Luiz, 2.201 – Fone: (65) 3529-6161/6172/6150/6237 – CEP 78453-000 – Santa Rita do Trivelato – MT. 
 

Página 24 de 38 

 
 

cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 

cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos 

e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização 

e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, 

corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, 

hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e 

cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. 

Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, 

parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; 

Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da 

Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; 

Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do 

adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. 

Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética dos 

profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. 

Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. 

Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA:  

Princípio de física da radiação. Noções de proteção radiológica. Terminologia 

radiológica. Anatomia radiológica. Parâmetros de qualidade radiográfica: densidade, 

contraste, detalhe, distorção. Fatores de exposição. Noções de processamento de 

filmes radiográficos, composição e químicos. Noções de impressão digital. Técnicas 

radiológicas: crânio, face, coluna, abdome, tórax, extremidades e exames 

contrastados. Noções básicas de tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, hemodinâmica, mamografia, radioterapia e densitometria óssea. Lei 

Orgânica da Saúde - Lei nº 8080/90 e nº 8142/90. Legislação profissional. Informática 

básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio 
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Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Catálogos de 

bibliotecas: conceito, tipologia, finalidades. Prática da catalogação, Descrição 

bibliográfica: instrumentos, processos, produtos. Pontos de acesso. Dados de 

localização. Representação temática de documentos: conceitos, instrumentos, 

processos, produtos. Tratamento da informação em ambientes informatizados. 

Bibliotecas: missão, funções, objetivos, usuários, recursos e serviços. Redes e sistemas 

de bibliotecas. Organização e gestão de bibliotecas: políticas, planejamento, 

organização e avaliação. Programas e atividades. Fontes de informação. Formação, 

desenvolvimento e preservação de coleções. Normalização de trabalhos e 

publicações. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: Conceitos e 

evolução da computação. Tipos de Microcomputador. Componentes dos sistemas de 

computação. HARDWARE: Conceitos. Processadores, discos rígidos, memórias, placa-

mãe, barramentos, padrões, interfaces, impressoras, periféricos e dispositivos de 

conectividade. Software livre, Windows e google chrome os: conceitos, interface, 

comandos, funções, recursos e usabilidade. Rede de computadores: conceitos, formas 

e meios de transmissão e comunicação, tipos de redes, redes sem fio, montagem e 

manutenção de redes. Fundamento de Comunicação de Dados, Redes Lan e Wan. 

Arquiteturas TCP/IP, de redes de computadores e seus componentes. Navegadores 

da internet: Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação 

em nuvem, correio eletrônico e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes 

sociais. Conhecimento em pacote office: editor de texto: Conceitos, comandos, 

recursos e usabilidade: interface, criação, edição, configuração, formatação e 

impressão. Criação e manipulação de tabelas, inserção e formatação de gráficos e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO 
, 

 

 

Av. Flávio Luiz, 2.201 – Fone: (65) 3529-6161/6172/6150/6237 – CEP 78453-000 – Santa Rita do Trivelato – MT. 
 

Página 26 de 38 

 
 

figuras. Planilha eletrônica: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, 

bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, uso de fórmulas e 

funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão. Software 

de Apresentação PowerPoint: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, 

criação, edição, configuração, formatação e impressão. Criação e manipulação de 

slides, inserção e formatação de gráficos e figuras. Lei Complementar Municipal nº 

64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-

MT). 

 

TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – SECRETARIA ESCOLAR: Atribuições especificas 

do Técnico Administrativo Educacional, atribuições especificas do secretario escolar. 

Gestão secretarial: Processos administrativos; Gestão do atendimento a clientes na 

secretaria escolar; Escrituração e arquivo escolar; Registro e protocolo; Técnicas de 

organização do arquivo escolar. Documentos comuns a secretarias escolares. Noções 

de Informática: Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows, gerenciador de 

arquivos, gerenciador de impressão; Modos de utilização e conceitos de editores de 

texto e planilhas. Noções básicas do Word; Noções básicas de Excel; Gerenciamento 

de arquivos; Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo  

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - 

acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - 

substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e 

análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 

adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e 
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cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - 

Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais 

e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - 

concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal – Problemas gerais da 

língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – 

Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - 

figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de 

linguagem. 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo  

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; 

Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 

2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Função do 1º grau – 

função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples 

e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; 

Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise 

combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Geometria Plana; Operação com 

números inteiros e fracionários; Raiz quadrada; Sistema de medidas: comprimento, 

superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO: 

 

ASSISTENTE SOCIAL:  

Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); 

Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de 

Referência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social; Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, 

desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto 
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do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº.1.948/1996 – Política 

Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 

11.340/2006; Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 

232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do 

Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção 

do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 

Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço 

Social; A prática do Serviço Social; A intervenção do assistente social junto às famílias, 

criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua 

(adulto, criança e adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência 

e abuso sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, 

profissionais do sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e 

AIDS; Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - 

Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei 

Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 

nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal 

nº. 10.216/2001 – Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde 

Mental no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto 

Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência; Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e 

programas de transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, 

implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas 

Sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil; Participação e controle social; 

Direitos Humanos; Trabalho com grupos, em redes e com famílias; Movimentos 

sociais. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 
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2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

EDUCADOR FÍSICO: Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação 

Física e as outras disciplinas. Conhecimento das regras dos esportes em geral e 

treinamentos. Desportos: regras; organização de competições e aprendizagem dos 

principais desportos (futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, 

natação e atletismo). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; 

jogos pré-desportivos; educação para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento 

na criança e no adolescente; diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da 

criança e do adolescente; princípios científicos do treinamento. Lei Complementar 

Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita 

do Trivelato-MT). 

 

ENFERMEIRO:  

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de 

medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de 

medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho. 

Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças 

de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem 

Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de 

material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: 

PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com 

animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e 

histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, 

politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e 

alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de 

enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e 
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Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de 

Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao 

Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, 

Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), 

Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes 

com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais 

de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, 

Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas 

Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. 

Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Informática básica: noções de Hardware e 

Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR DE DANÇA: Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e 

postura. Qualidades e componentes do movimento em dança. - A evolução técnica e 

artística da dança: as concepções, as técnicas e seus expoentes (história da dança 

ocidental). - Concepções básicas do ballet clássico. - A dança moderna e 

contemporânea: técnicas e movimento. Abordagem metodológica do ballet clássico 

(fundamentos técnicos e práticos). Abordagem metodológica da dança moderna e 

contemporânea (fundamentos técnicos e práticos). - As manifestações da dança 

folclórica no Brasil. A produção e fruição das companhias brasileiras de dança 

(história da dança brasileira). Características do Processo de Composição 

Coreográfica. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR DE MUSICA/FANFARRA: Metodologias de musicalização: principais 

correntes do séc. XX e discussão atual; principais correntes surgidas no Brasil; músicas 

folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala de aula; prática instrumental e 
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canto coral na escola regular; noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil; novas 

tecnologias da informação e da comunicação e sua utilização na educação musical. 

História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI; principais movimentos da 

música popular nos séculos XX e XXI; história da música no Brasil, do descobrimento 

aos dias atuais; história da música popular brasileira. Leitura e escrita da música: a 

grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX; notações rítmicas, 

melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes, encadeamentos 

harmônicos, harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais 

escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e suas 

características; instrumentos da orquestra e da música popular. Lei Complementar 

Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita 

do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS OU CIÊNCIAS:  

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 

PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases 

psicológicas da aprendizagem. CONSERVAÇÃO E MANEJO DOS SOLOS - origem e 

estrutura da Terra; rochas: origem, tipos, composição e processos de modificação; 

solos: formação, fertilidade e técnicas de conservação; doenças relacionadas com o 

solo; combustíveis fósseis. AR ATMOSFÉRICO - composição; relações com os seres 

vivos; poluição do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica e suas 

variações; ventos; noções básicas de meteorologia. ÁGUA - propriedades físicas e 

químicas; ciclo da água; relações com os seres vivos; pressão na água; flutuação dos 

corpos; vasos comunicantes; poluição da água; purificação da água; doenças de 

veiculação hídrica; tratamento de água e esgoto. ECOLOGIA - conceitos ecológicos; 

ciclos Página 25 de 38 biogeoquímicos; estudo das populações; sucessão ecológica; 
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interações; cadeias, teias e pirâmides ecológicas; relações entre os seres vivos; a vida 

nos ecossistemas brasileiros; reciclagem; energias alternativas; poluição e 

desequilíbrio ecológico. EVOLUÇAO DOS SERES VIVOS - fósseis como evidências da 

evolução; Lamarck, Darwin, neodarwinismo; mutação e seleção natural. DIVERSIDADE 

DE VIDA - Estudo da célula (características, propriedades físicas e químicas; 

membrana, citoplasma, núcleo e organelas; atividades celulares; reprodução e 

desenvolvimento). Classificação dos Seres Vivos (cinco Reinos): classificação e 

caracterização geral (filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies); funções vitais; 

adaptações ao ambientes e representantes mais característicos. Os Vírus. A 

DINÂMICA DO CORPO HUMANO - origem e evolução do homem; anatomia e 

fisiologia humanas; doenças carenciais e parasitárias; saúde preventiva. SEXUALIDADE 

– reprodução humana: características e ação hormonal, métodos contraceptivos, 

doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. FUNDAMENTOS DE 

GENÉTICA - Leis de Mendel; polialelia; grupos sanguíneos; sexo e herança genética; 

anomalias cromossomiais; interação gênica. FUNDAMENTOS DE QUÍMICA: 

substâncias e suas propriedades; reações químicas; modelos atômicos: Dalton, 

Thomson, Rutherford e Bohr; número atômico, número de massa; elementos 

químicos; isótopos, isóbaros, isótonos; Tabela Periódica: classificação atual dos 

elementos, família e período; configuração eletrônica: introdução à regra do octeto; 

ligação iônica, características dos compostos iônicos; ligação covalente; substâncias 

puras simples e compostas; fórmulas químicas; misturas e combinações; métodos de 

separação de misturas; funções químicas; pH. FUNDAMENTOS DA FÍSICA: estados 

físicos da matéria e mudanças de estado; força, movimentos; gravidade, massa e 

peso; formas de energia e suas transformações; obtenção e transferências de energia 

pelos seres vivos; trabalho e potência; máquinas simples; espelhos e lentes; calor e 

termodinâmica; eletricidade e magnetismo. Informática básica: noções de Hardware e 

Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 
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PROFESSOR LICENCIATURA PLENA GEOGRAFIA:  

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 

PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. A Geografia como conhecimento 

científico. O objeto de estudo da Geografia: o espaço geográfico. As diversas áreas da 

Geografia. Aplicações da Geografia. Cartografia: Meios de orientação e de 

representação cartográfica; coordenadas geográficas; Sistemas de projeções; fusos 

horários e escalas. O planeta Terra: origem, formação e movimentos. Forma, estrutura 

e composição interna da Terra. Fenômenos na crosta terrestre e a formação do solo. 

A atmosfera terrestre. As camadas da atmosfera. Os elementos e fatores responsáveis 

pela diversificação climática. O clima na vida do homem. Os fenômenos climáticos. 

Os biomas terrestres e as formações vegetais. A questão ambiental e as relações 

entre a natureza e a sociedade; as perspectivas e desafios da sociedade atual com 

relação ao meio ambiente; Mudanças climáticas globais. A desertificação do mundo. 

Energia e meio ambiente. A produção mundial de energia e a produção de energia 

no Brasil. O relevo terrestre: fatores endógenos e exógenos. Os diversos tipos de 

relevo. As rochas e os solos. Problemas ambientais geomorfológicos. O relevo 

submarino e a morfologia litorânea. Os recursos hídricos e sua utilização pelo 

homem. Oceanos, mares, lagos e rios: principais características. A população mundial 

e brasileira: aspectos demográficos, estrutura, dinâmica, migrações e distribuição da 

população. As desigualdades de desenvolvimento econômico-social no mundo. O 

modo de produção capitalista. As experiências socialistas no mundo. A globalização e 

seus efeitos sobre o espaço geográfico. A ordem geopolítica e econômica: do pós-

segunda guerra aos dias atuais. Mundo contemporâneo: economia, geopolítica e 

sociedade. Os conflitos armados no mundo atual. Processo de urbanização e a 
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industrialização no mundo e no Brasil. O espaço brasileiro. Os principais aspectos do 

quadro natural. Características do processo de urbanização. O espaço agrário e os 

problemas agrários brasileiros. As atividades industriais. As fontes de energia. O 

comércio e os serviços. Os transportes e as comunicações. A organização regional no 

Brasil. As principais características naturais e socioeconômicas das grandes regiões 

brasileiras. A população brasileira: aspectos demográficos, estrutura, dinâmica, 

migrações e distribuição da população Informática básica: noções de Hardware e 

Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA HISTÓRIA:  

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. PRÉ-HISTÓRIA: Paleolítico, 

Neolítico e Idade dos Metais. HISTÓRIA ANTIGA: o surgimento da civilização. 

Civilização Egípcia. Civilização Hebraica. Civilização Grega. Civilização Romana. 

Política, sociedade e cultura no período Medieval. Modos de produção na história da 

humanidade. HISTÓRIA MODERNA: A Expansão Marítima Europeia. Revolução 

Comercial. Formação das Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e 

Colonização da América. O Renascimento Cultural. Reforma Religiosa. 

Contrarreforma. Absolutismo. Iluminismo. Independência dos EUA. Intolerância 

Política: impacto das ações terroristas no mundo. Os movimentos de guerrilha. A 

atual política norte-americana e a luta contra o terrorismo. HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA: A Revolução Francesa. Era Napoleônica. Revolução Industrial. 

Doutrinas Sociais do século XIX. O imperialismo e Neocolonialismo do século XIX. 
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Revolução Russa. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Período Entre Guerras. Guerra 

Fria. Desintegração do Socialismo. Conflitos no Oriente Médio. Nova Ordem Mundial. 

HISTÓRIA DO BRASIL: Brasil Colonial, aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais, a crise do Sistema Colonial e o processo de independência. Brasil 

monárquico: Primeiro Reinado. Período Regencial. Segundo Reinado. Brasil 

Republicano: República Velha. Era Vargas. República Liberal Populista. Ditadura 

Militar. Redemocratização. Brasil na Atualidade. História da América Espanhola: 

sociedade, politica e religião dos países membros: da origem à atualidade. A 

Conquista do Império Asteca. A invasão de Hernán Cortés ao império de Montezuma. 

Cabildo, Caudilhismo, Descobrimentos Espanhóis. Guerra do Uruguai. Guerra 

hispano-americana. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 

2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº 

64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-

MT). 

 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM INFORMÁTICA OU SUPERIOR EM 

INFORMÁTICA: Metodologia de ensino de informática: organização didática 

pedagógica e suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula; 

organização didática pedagógica e o ensino de integrado de informática frente às 

exigências metodológicas do ensino aprendizagem. O ensino globalizado e a 

formação da cidadania. Educação à Distância. As Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como aliadas para o desenvolvimento da aprendizagem. A 

formação de professores e as tecnologias na educação. O uso das tecnologias na 

educação: computador e Internet; Software Educativo Livre - Seleção e Análise para 

Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem. O computador na escola: sentidos que 

surgem da interação das crianças com a tecnologia. Navegadores e Correio 

Eletrônico. Contribuições da internet na atividade de pesquisa e o uso de recursos e 

sites de busca. Redes sociais e escola. Segurança na rede: vírus e sites inadequados 

para crianças e adolescentes. Arquivos, registros e organização. Conceitos de 
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sistemas operacionais Windows e google chrome os: conhecimento em pacote office 

a partir de 2010: Editor de texto: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: 

interface, criação, edição, configuração, formatação e impressão. Criação e 

manipulação de tabelas, inserção e formatação de gráficos e figuras. Planilha 

eletrônica: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, bancos de dados, 

criação de planilhas, referências a células, uso de fórmulas e funções, modelos, 

geração de gráficos, formatação de células e impressão. Software de Apresentação 

PowerPoint: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, criação, edição, 

configuração, formatação e impressão. Criação e manipulação de slides, inserção e 

formatação de gráficos e figuras. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de 

textos os mais diversos. Gramática: Ortografia e acentuação gráfica; Estrutura e 

processos de formação de palavras; Colocação pronominal; Pontuação; Crase; Sintaxe 

de oração e de período; Regências verbal e nominal; Concordâncias verbal e nominal. 

Linguagens: Língua e linguagem: noções gerais. Do texto aos gêneros textuais: Texto: 

concepções gerais, bem como os fatores de textualidade coesão e coerência. (Tipos) 

Sequências e gêneros textuais: conceitos, distinções e usos. Modalidades diversas de 

texto, com ênfase nos textos literários, não literários, publicitários e imagéticos em 

geral. A língua e seus usos, Variação linguística e seus usos nas situações as mais 

diversas, Denotação e conotação., Sinonímia, antonímia, homonímia, heteronímia, 

polissemia e intertextualidade, Figuras de linguagem, Funções da linguagem. 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 

PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. básica: noções de Hardware e 
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Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MATEMÁTICA:  

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 

PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. Números Radicais: operações - 

simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 

resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 

1º grau: resolução - problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: 

domínio, contradomínio e imagem; Função do 1ºgrau - função constante; Razão e 

Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 

Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 

expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - 

operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 

exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise 

combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 

cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; 

Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz 

quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, 

superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Informática básica: noções de 

Hardware e Software. MS-Word 2010. MS Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei 

Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rita do Trivelato-MT). 
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PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA:  

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 

PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 

9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos 

institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, 

dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e 

eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 

políticopedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, 

acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de 

ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. 

Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS Excel 2010. 

Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT). 

 


