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EDITAL Nº. 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 

 

3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão 

do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 853/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, 

Leis Municipal n.ºs 148/92, 307/98 e suas alterações, 617/2010 e suas alterações posteriores e a Lei 525/2008 e suas alterações 

posteriores, que estabelecem as normas e torna público a 3ª retificação do Edital do Concurso Público destinado ao provimento de 

vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. 

 

6 – DAS PROVAS 

 

NO QUADROS 3, ONDE SE LÊ: 

NÍVEL ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  
MATEMÁTICA 10 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 

 

PASSA-SE A LER: 

NÍVEL ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL COMPLETO e II GRAU INCOMPLETO 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  
MATEMÁTICA 10 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 

 

6.4 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

NO QUADRO 4, ONDE SE LÊ: 

FASES/ETAPAS NÍVEL HORÁRIOS PREVISTOS 

PROVA OBJETIVA 
ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL E SUPERIOR 09h às 12:00h – Horário Local 

MÉDIO 15h às 18:00h – Horário Local 

 

PASSA-SE A LER: 

FASES/ETAPAS NÍVEL HORÁRIOS PREVISTOS 

PROVA OBJETIVA 
ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL, II GRAU INCOMPLETO E SUPERIOR 09h às 12:00h – Horário Local 

MÉDIO 15h às 18:00h – Horário Local 

 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ONDE SE LÊ: 
NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
PASSA-SE A LER: 
NÍVEL ALFABETIZADO 
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ONDE SE LÊ: 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
PASSA-SE A LER: 
FUNDAMENTAL COMPLETO E II GRAU INCOMPLETO 
 
 

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de maio de 2016. 

 

 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 

 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão 

do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 853/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, 

Leis Municipal n.ºs 148/92, 307/98 e suas alterações, 617/2010 e suas alterações posteriores e a Lei 525/2008 e suas alterações 

posteriores, que estabelecem as normas e torna público a 2ª retificação do Edital do Concurso Público destinado ao provimento de 

vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1. Fica EXCLUÍDO do Edital o cargo de TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, bem como todos os itens do EDITAL Nº. 001/2016, Anexos 

e Retificações pertencentes ao mesmo. 

2. Os candidatos inscritos no cargo acima mensionado, que já tenham efetuado o pagamento, poderão solicitar a mudança da vaga 

através do email: concursos@ibeg.org.br, até o final das inscrições. 

2.1. Caso o candidato não tenha interesse em outro cargo do Concurso, o mesmo poderá solicitar a devolução do valor pago a 

título de inscrição, através do email: concursos@ibeg.org.br, neste caso, deverão anexar o comprovante de inscrição e pagamento, 

até o final das inscrições. 

 
NO QUADRO 1, ONDE SE LÊ: 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS 

IMEDIATAS 
VENCIMENTO 

VALOR 

INSCRIÇÃO 

203 MONITOR (A) ENSINO MÉDIO COMPLETO 44hs 1 R$ 1.301,62 R$ 80,00 

204 TÉCNICO CONTÁBIL 

ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO, COM REGISTRO PROFISSIONAL DO RESPEC-

TIVO CONSELHO DE CLASSE (CRC/MT). 
44hs 1 

R$ 3.384,22 
 

R$ 80,00 

 
PASSA-SE A LER: 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS 

IMEDIATAS 
VENCIMENTO 

VALOR 

INSCRIÇÃO 

203 MONITOR (A) ENSINO MÉDIO COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 80,00 

204 TÉCNICO CONTÁBIL 

ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO, OU SUPERIOR EM CONTABILIDADE COM 

REGISTRO PROFISSIONAL DO RESPECTIVO CONSELHO DE 
CLASSE (CRC/MT). 

44hs 1 
R$ 3.384,22 

 
R$ 80,00 

  

6 – DAS PROVAS 

 

NO QUADROS 3, ONDE SE LÊ: 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  
MATEMÁTICA 10 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 
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PASSA-SE A LER: 

NÍVEL ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  
MATEMÁTICA 10 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 
 

6.4 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 

NO QUADRO 4, ONDE SE LÊ: 

FASES/ETAPAS NÍVEL HORÁRIOS PREVISTOS 

PROVA OBJETIVA 
FUNDAMENTAL E SUPERIOR 09h às 12:00h – Horário Local 

MÉDIO 15h às 18:00h – Horário Local 

 

PASSA-SE A LER: 

FASES/ETAPAS NÍVEL HORÁRIOS PREVISTOS 

PROVA OBJETIVA 
ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL E SUPERIOR 09h às 12:00h – Horário Local 

MÉDIO 15h às 18:00h – Horário Local 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

O CRONOGRAMA PASSA A TER AS SEGUINTES DATAS: 

FASES  

Período de inscrição  ATÉ 24/05/2016 

Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD  ATÉ 25/05/2016 

Prazo para correções de dados no sistema (exceto CPF e Cargo) ATÉ 25/05/2016 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição  25/05/2016 

Resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            18/05/2016 

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            19 e 20/05/2016 

Resultado final da solicitação de isenção de taxa                                            23/05/2016 

Homologação preliminar das Inscrições  26/05/2016 

Recurso da Homologação preliminar das Inscrições 27 e 30/05/2016 

Homologação final das Inscrições 31/05/2016 

Divulgação dos locais de provas 02/06/2016 

Aplicação das provas 12/06/2016 

Divulgação do gabarito das provas objetivas 12/06/2016 

Recurso da divulgação do gabarito das provas objetivas 13 e 14/06/2016 

Resultado preliminar das provas objetivas 22/06/2016 

Recurso do resultado preliminar das provas objetivas 23 e 24/06/2016 

Resultado definitivo das provas 28/06/2016 

Resultado definitivo do concurso 30/06/2016 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

ONDE SE LÊ: 

COD. CARGO DESCRIÇÃO 

101 
AUXILIAR NUTRIÇÃO 

ESCOLAR 

Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando 
necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de 
trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em 
perfeitas condições. 

102 
AUXILIAR SERVIÇOS 
GERAIS (EDUCAÇAO) 

Compreende as atribuições que se destinam a efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos servi-
ços próprios municipais, tais como: pátios, salas de curativo, sala de vacina, pisos, banheiros, consultórios e outros, 
tirando pó, lavando vidraças, arrumando armários; proceder a higienização e desinfecção; coletar o lixo depositan-
do-o na lixeira; controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os adequada-
mente; controlar e organizar o estoque; sendo atencioso e prestativo; responsável por abrir e fechar o setor quando 
solicitado, e executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores. 

107 
MOTORISTA 

(TRANSP. ESCOLAR) 

- Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante determinação superior. - Vistoriar o veículo diaria-
mente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e parte elétrica. - Zelar 
pela documentação do veículo, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada. - Examinar as 
ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido, a localização do estabelecimento para onde serão trans-
portados os alunos. - Dirigir veículos escolares. - Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, 
antes de sua utilização. - Zelar pela segurança dos passageiros. - Fazer pequenos reparos de urgência. - Manter o 
veículo limpo, externa e internamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. - 
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo. - Anotar, segundo normas estabelecidas, a 
Quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. - 
Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. - Manter disciplina no transpor-
te escolar; - Realizar serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em expedientes externos 
junto a estabelecimentos e repartições diversas; - Substituir periodicamente o disco do tacógrafo; - Executar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

115 
VIGILANTE 

(EDUCAÇÃO) 

Promover a vigilância do prédio da Secretaria de Educação, bem como nas Escolas Municipais, percorrendo e 
inspecionando suas dependências, autuando na prevenção de incêndios, roubos, furtos, bem como no registro 
de pessoas estranhas no legislativo fora do horário normal de funcionamento; Verificar as dependências da 
Secretaria de Educação e Escolas Municipais, tais como: portas, portões, janelas e outras vias de acesso, 
providenciando o fechamento dos mesmos após o encerramento do expediente; Atuar na vigilância do 
estacionamento, zelando pelos automóveis ali estacionados, bem como, coibir eventuais atos de vandalismo; 
Controlar a entrada e saída de pessoas da repartição; Acompanhar funcionários quando esses, em função do 
emprego, conduzir valores ou bens; Auxiliar nas informações ao público sobre a localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; Observar e fiscalizar 
entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; Verificar perigos de incêndio, inundações e 
alertar sobre instalações precárias; Abrir e fechar portas, portões, janelas e ligar e desligar equipamentos e 
máquinas. 

205 
TÉCNICO DE DESEN-

VOLVIMENTO IN-
FANTIL 

Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar as 
crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higie-
ne pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem, auxi-
liar a criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as quando 
necessário, para o atendimento médico ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar 
os primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência, orientar os pais quanto à higiene infantil, 
comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou difi-
culdade ocorrida; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de 
seu substituto e ou responsável, quando afastar-se, ou ao final do período de atendimento; apurar a frequência 
diária ou mensal dos menores; executar tarefas afins. 

206 
TÉCNICO EM ADMI-

NISTR. ESCOLAR 

I - prestar atendimento à comunidade interna e externa da Unidade Escolar; 
II - efetivar registros escolares e processar dados referentes a matrícula, aluno, professor e servidor em livros, certifi-
cados, fichas individuais, históricos escolares, formulários e banco de dados; 
III - classificar e guardar documentos de escrituração escolar, correspondências, relatório sobre alunos, documentos 
de servidores, pedagógicos, administrativos, financeiros e legislação pertinentes; 
IV - redigir e expedir correspondências oficiais; 
V - organizar e responder pela manutenção dos arquivos; 
VI - acompanhar os atos administrativos publicados no Diário Oficial do Município; 
VII - coordenar o pessoal de apoio e administrativo, em todos os períodos de funcionamento da Unidade Escolar; 
VIII - responder pelos diários de classe; 
IX - fornecer informações para a Direção, alunos, pais, equipe de suporte pedagógico, professores, órgãos colegiados 
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e órgãos públicos; 
X - exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro; 
XI - zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; 
XII - manter o fluxo de informações atualizado na Unidade Escolar; 
XIII - coordenar a utilização plena, pelos professores, dos recursos tecnológicos da Escola; 
XIV - comunicar ao Diretor da Escola as ocorrências funcionais do servidor, com base na legislação vigente, tais como: 
faltas, licenças, afastamentos, ausência parcial ou total de carga horária, abandono de serviço, readaptação funcional 
e outras; 
XV - executar outras atribuições correlatas e afins determinadas pela direção. 

310 
PROFESSOR (A) 

CLASSE “B” 

Exercer suas funções na educação infantil, educação fundamental, educação de jovens e adultos e de outras de 
competência do município na área do ensino, garantindo o amplo atendimento aos alunos da rede pública munici-
pal e ainda desenvolver funções de coordenação ou assessoria pedagógica nas unidades escolares ou na adminis-
tração da secretaria de educação. 

 

PASSA-SE A LER: 

COD. CARGO DESCRIÇÃO 

101 
AUXILIAR NUTRIÇÃO 

ESCOLAR 

Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza 
e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, 
a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições; 

102 
AUXILIAR SERVIÇOS 
GERAIS (EDUCAÇAO) 

Manutenção de Infraestrutura, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, exe-
cução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas 
incluindo serviços de jardinagem; 

107 
MOTORISTA 

(TRANSP. ESCOLAR) 

Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação 
de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua 
responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os 
eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso; 

115 
VIGILANTE 

(EDUCAÇÃO) 

Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e 
órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas 
e do patrimônio público. 

205 
TÉCNICO DE DESEN-

VOLVIMENTO IN-
FANTIL 

Técnico de Desenvolvimento Infantil suas principais atribuições são: auxiliar e apoiar nas atividades pedagógicas e 

recreativas da Educação Infantil; promover e zelar pela higiene, alimentação, segurança e saúde das crianças; 

206 
TÉCNICO EM ADMI-

NISTR. ESCOLAR 

Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, 

transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou 

administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços 

financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de 

manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e 

outros; 

310 
PROFESSOR (A) 

CLASSE “B” 

I -  Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação 
Municipal; 

II -  Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação; 
III -  Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; 
IV -  Desenvolver a regência efetiva; 
V -  Controlar e avaliar o rendimento escolar; 
VI -  Executar tarefa de recuperação de alunos; 
VII -  Participar de reunião de trabalho; 
VIII -  Desenvolver pesquisa educacional; 
IX -  Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade; 
X -  Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa; 
XI -  Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente; 
XII -  Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar; 
XIII -  Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo 

regulamentar. 

 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ONDE SE LÊ: 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
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PASSA-SE A LER: 
NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
ACRESCENTA-SE OS SEGUINTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 
200 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO II 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
201 ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
202 AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
203 MONITOR (A) 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
204 TÉCNICO CONTÁBIL 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação; Orçamento Público: Lei do Plano Pluria-
nual, Lei das Diretrizes orçamentárias e Lei do Orçamento anual. Conceitos. Tipo de orçamento, créditos orçamentários e adicionais. 
Receita Governamental: Conceito. Classificação da receita pública. Estágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhi-
mento. Despesa Governamental: Conceito e classificações da despesa pública orçamentária e extra orçamentária. Despesas obriga-
tórias de caráter continuado.  Estágios da despesa: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Contabilidade Pública: Conceito e 
campo de aplicação. A nova contabilidade aplicada ao setor público. O patrimônio público e o Plano de contas aplicado ao setor 
público. Demonstrações contábeis conforme a lei nº 4.320/64 e suas alterações. Administração Pública: Licitações e Contratos Públi-
cos. Conceito, Objetivos, Princípios, Fases da licitação, Modalidades de licitação, Tipos de licitação, Dispensa e Inexigibilidade em 
atendimento a Lei 8.666/93. Conhecimentos Básicos de SIAFI. 
 
205 TÉCNICO DESENVOLVOLV. INFANTIL 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
206 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
207 TÉCNICO EM ENFERMAGEM (P/Vila Nova Floresta “Zona Rural”) 
Trabalho em Equipe, Noções de Relações Humanas e Conflito, Elementos da Comunicação. 
 
ACRESCENTA-SE OS SEGUINTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 
 
301 ASSISTENTE SOCIAL 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11. Lei 8080/90 de 19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. 
 
302 BIOQUÍMICO GENERALISTA 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11. Lei 8080/90 de 19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. 
 
303 CONTADOR 
Orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de desempenho. Princípios 
orçamentários. Processo orçamentário: plano plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual. Orçamento fiscal e 
de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária 
brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Instrução Normativa STN nº. 01, de 15 de janeiro de 
1997 e alterações posteriores. Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 
1996 e alterações posteriores. Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15 de dezembro de 2004 e alterações posteriores. Contabilidade 
Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação. Resolução CFC nº 1.111, de 29/11/07 – apresenta interpretação dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade sob a ótica do setor público. Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais 
Diminutivas. Fluxo e contabilização da movimentação orçamentária e extra-orçamentária. Manual de Contabilidade Aplicada ao 

www.pciconcursos.com.br
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Setor Público (5ª e 6ª edições). Contabilização dos principais fatos contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, 
descentralização de créditos, liberação financeira, realização da receita e despesa. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais; Noções de SIAFI – Sistema de Administração 
Financeira da Administração Pública Federal. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores. Portaria do Ministério 
de Orçamento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999 – atualiza a discriminação da despesa por funções. Portaria Interministerial nº 
163, de 04 de maio de 2001, da STN/SOF. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).  
Lei 8.666/93 e alterações. Lei 4320/64 e alterações. Finanças públicas na constituição de 1988.  
 

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de maio de 2016. 

 

 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 

www.pciconcursos.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – MT 

CNPJ: 03.238.672/0001-28 

 

1 
Concurso Público para Provimento de Cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT  

EDITAL Nº. 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão 

do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 853/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, 

Leis Municipal n.ºs 148/92, 307/98 e suas alterações, 617/2010 e suas alterações posteriores e a Lei 525/2008 e suas alterações 

posteriores, que estabelecem as normas e torna público a 1ª Retificação do Edital do Concurso Público destinado ao provimento de 

vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

NO QUADRO 1, ONDE SE LÊ: 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS 

IMEDIATAS 
VENCIMENTO 

VALOR 

INSCRIÇÃO 

111 PEDREIRO I GRAU E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 44hs 1 R$ 822,27 R$ 60,00 
310 PROFESSOR (A) CLASSE “B” NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - PEDAGOGIA 30hs 1 R$ 2.404,65 R$ 100,00 

 

PASSA-SE A LER: 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS 

IMEDIATAS 
VENCIMENTO 

VALOR 

INSCRIÇÃO 

111 PEDREIRO I GRAU E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 44hs 1 R$ 1.822,27 R$ 60,00 

310 PROFESSOR (A) CLASSE “B” 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – PEDAGOGIA (P/ 

ZONA RURAL) 
30hs 1 R$ 2.404,65 R$ 100,00 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Porto Alegre do Norte/MT, 05 de maio de 2016. 

 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EXTRATO DO EDITAL Nº. 001/2016 – PREFEITURA  MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão 
do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 853/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, 
Leis Municipal n.ºs 148/92, 307/98 e suas alterações, 617/2010 e suas alterações posteriores e a Lei 525/2008 e suas alterações que 
estabelecem as normas e torna público a abertura das inscrições do Edital do Concurso Público destinado ao provimento de vagas 
no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, conforme normas constantes no Edital. 
 
As inscrições estarão abertas das 14h00min do dia  04 de maio às 23h59min do dia 19 de maio de 2016, horário de Brasília. 
-Data prevista para aplicação das Provas Objetivas: 12 de junho de 2016. 
-Este Edital, em sua versão integral bem como as inscrições será disponibilizado no sitio: www.ibeg.org.br, para que todos os 
interessados tomem conhecimento. 
 
Porto Alegre do Norte/MT, 04 de maio de 2016. 
 
 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão 
do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 853/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, 
Leis Municipal n.ºs 148/92, 307/98 e suas alterações, 617/2010 e suas alterações posteriores e a Lei 525/2008 e suas alterações 
posteriores, que estabelecem as normas e torna público a abertura das inscrições do Edital do Concurso Público destinado ao 
provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, conforme normas 
constantes no Edital. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O concurso público será regido por este edital e executado pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão – IBEG e 
acompanhado e fiscalizado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, designada pelo Decreto nº. 853/2016 cabendo à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT efetuar a convocação e posse conforme sua necessidade. 
1.2 – Os cargos, pré-requisitos, jornada de trabalho, remuneração e valor das inscrições estão especificados no QUADRO 1. 
QUADRO 1 

COD. CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
IMEDIATAS 

VENCIMENTO 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

100 AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO I ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 

101 AUXILIAR NUTRIÇÃO ES-
COLAR ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 30hs 1 R$ 924,23 R$ 60,00 

102 AUXILIAR SERVIÇOS GE-
RAIS (EDUCAÇAO) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 30hs 1 R$ 924,23 R$ 60,00 

103 FISCAL I (TRIBUTOS) I GRAU 44hs 1 R$ 1.041,30 R$ 60,00 
104 FISCAL II (VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA) 
II GRAU INCOMPLETO. 44hs 1 R$ 1.301,62 R$ 60,00 

105 GARI ALFABETIZADO 44hs 4 R$ 880,00 R$ 60,00 
106 GARI (p/Vila Nova Floresta 

“Zona Rural”) 
ALFABETIZADO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 

107 MOTORISTA (TRANSP. 
ESCOLAR) ENSINO FUNDAMENTAL E CNH CATEGORIA D 30hs 1 R$ 924,23 R$ 60,00 

108 MOTORISTA III ENSINO FUNDAMENTAL E CNH CATEGORIA “E” 44hs 1 R$ 1.822,27 R$ 60,00 

109 OPERADOR DE MOTONI-
VELADORA 

I GRAU COMPLETO - CNH CATEGORIA “D” E EX-
PERIÊNCIA EM OPERAÇÃO DE MOTONIVELADO-

RA, PATROL, RETROESCAVALEIRA E PC. 
44hs 1 R$ 2.863,57 R$ 60,00 

110 OPERADOR DE RETROES-
CAVADEIRA 

I GRAU COMPLETO - CNH CATEGORIA “D” E EX-
PERIÊNCIA EM OPERAÇÃO DE RETROESCAVADEI-

RA, PC, MOTONIVELADORA E PATROL. 
44hs 1 R$ 2.863,57 R$ 60,00 

111 PEDREIRO I GRAU E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 44hs 1 R$ 822,27 R$ 60,00 
112 RECEPCIONISTA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 
113 SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 
114 VIGILANTE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 
115 VIGILANTE (EDUCAÇÃO) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 30hs 1 R$ 924,23 R$ 60,00 
116 ZELADOR ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 60,00 
117 AGENTE DE COMBATE À 

ENDEMIAS 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

40 hs 06  
R$ 1.301,62 

 
R$ 60,00 

118 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

ENSINO FUNDAMENTAL EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÃO EDUCACIONAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO 
PRÓPRIO DO SISTEMA DE ENSINO E, RESIDIR NA 
REGIÃO (BAIRRO) EM QUE ATUARÁ NA PUBLICA-
ÇÃO DESTE EDITAL – CONFORME ART.6º, LEI 
FEDERAL Nº 11.350/2006. (Ver Quadro 2.1) 

 
 

40 hs 09 

 
 

R$ 1.301,62 

 
 

R$ 60,00 
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200 AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO II ENSINO MÉDIO COMPLETO 44hs 1 R$ 1.041,30 R$ 80,00 

201 ATENDENTE DE FARMÁCIA ENSINO MÉDIO COMPLETO 44hs 1 R$ 880,00 R$ 80,00 

202 AUXILIAR CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO ENS. MÉDIO PROFISSIONALIZ. - TÉCNICO THD 44hs 1 R$ 880,00 R$ 80,00 

203 MONITOR (A) ENSINO MÉDIO COMPLETO 44hs 1 R$ 1.301,62 R$ 80,00 

204 TÉCNICO CONTÁBIL 
ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE NA  ÁREA  

DE  ATUAÇÃO, COM REGISTRO PROFISSIONAL DO 
RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE (CRC/MT). 

44hs 1 R$ 3.384,22 
 R$ 80,00 

205 TÉCNICO DESENVOLVI-
MENTO INFANTIL 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 30hs 1 R$ 1.041,87 R$ 80,00 

206 TÉCNICO EM ADMINIS-
TRAÇÃO ESCOLAR 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 30hs 1 R$ 1.041,87 R$ 80,00 

207 
TÉCNICO EM ENFERMA-

GEM (P/Vila Nova Floresta 
“Zona Rural”) 

ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE – TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 
44hs 1 R$ 2.342,92 R$ 80,00 

208 TÉCNICO EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

ENS. MÉDIO PROFISSIONALIZANTE – CURSO 
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

44hs 1 R$ 1.561,95 R$ 80,00 

300 ADVOGADO 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – BACHAREL EM 

DIRETO, COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓR-
GÃO DE CLASSE (OAB-MT) 

44hs 1 R$ 3.904,87 R$ 100,00 

301 ASSISTENTE SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO 

NO CONSELHO DE CLASSE 
40hs 1 R$ 3.123,90 R$ 100,00 

302 BIOQUÍMICO GENERALIS-
TA 

NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ATUAÇÃO, COM 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. 

44hs 1 R$ 4.165,19 R$ 100,00 

303 CONTADOR 
NÍVEL SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 

REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. 
44hs 1 R$ 6.508,12 R$ 100,00 

304 
ENFERMEIRO (P/ Vila Nova 

Floresta “Zona Rural”) 
NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO 

NO CONSELHO DE CLASSE. 
44hs 1 R$ 5.987,47 R$ 100,00 

305 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO 
NO CONSELHO DE CLASSE. 

40hs 1 R$ 3.904,87 R$ 100,00 

306 MÉDICO CLINICO GERAL 
(PSF) 

NÍVEL ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA E REGIS-
TRO NO CONSELHO DE CLASSE. 

44hs 4 R$ 7.002,84 R$ 100,00 

307 MÉDICO VETERINÁRIO 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE ATUA-
ÇÃO COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO 

DE CLASSE (CRMV-MT). 
40hs 1 R$ 3.123,90 R$ 100,00 

308 NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE. 40hs 1 R$ 3.123,90 R$ 100,00 

309 ODONTÓLOGO 
NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO 

NO CONSELHO DE CLASSE 
44hs 1 R$ 3.644,54 R$ 100,00 

310 PROFESSOR (A) CLASSE “B” NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - PEDAGOGIA 30hs 1 R$ 2.404,65 R$ 100,00 

311 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 
30hs 1 R$ 2.404,65 R$ 100,00 

312 PSICÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO 
CONSELHO DE CLASSE 

40hs 1 R$ 3.123,90 R$ 100,00 
 

1.3 – As remunerações especificadas no Quadro 1 são equivalentes ao padrão de vencimento inicial do cargo. 
1.4 - REGIME DE TRABALHO: O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário. 
1.5 - VANTAGENS ADICIONAIS: Além do salário base, os candidatos classificados e nomeados contarão com vantagens previstas nas 
Leis Municipais. 
1.6 - OS CARGOS que trata este edital, serão constituídos de provas distintas de caráter eliminatório, conforme segue:  
1) Etapa constituída de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para o todos os cargos, conforme QUADROS 3, 3.1 e 
3.2. 
1.7 – Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate à Endemias: 

a). Os cargos ofertados de ACS e ACE, de nível fundamental, será exigida a aplicação de provas escritas objetivas de conhecimentos 
gerais, conforme quadro 3.3, em caráter eliminatório e classificatório; 
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B1). Para os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas imediatas + cadastro de reserva, após o resultado 
final da prova objetiva, será divulgado edital de convocação para matrícula no curso de formação. 

B2). Após expirado o prazo para realização de matrícula no curso de formação, os candidatos convocados que não efetivarem suas 
matrículas, no curso de formação, serão considerados desistentes e eliminados do processo seletivo. Havendo desistência, deverão 
ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos aprovados para se matricularem no curso de formação, obedecida a 
ordem classificatória. 

B3). Somente após a realização do curso de formação, o responsável deverá publicar a homologação do resultado final, obedecida a 
classificação final do processo seletivo. 

B4). O curso tem caráter eliminatório. Não sendo aprovado, o candidato estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o 
curso será ministrado pelo município ou por entidade ou órgão público indicado pelo Município. Exigências constantes do art. 6º, II, 
da Lei Federal nº 11.350/2006. O curso a ser ministrado será Ministrado por entidade reconhecida pelo MEC contratada para este fim. 

1.8 – As provas serão realizadas nas datas estabelecidas no Anexo I deste Edital – Cronograma. 
1.9 - As despesas da participação em todas as fases e em todos os procedimentos do concurso correrão por conta do candidato. 
 
2 – DAS VAGAS 
2.1- Serão oferecidas 45 (quarenta e cinco) vagas para provimento imediato e 135 (cento e trinta e cinco) para formação de cadas-
tro de reserva, distribuídas no Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, conforme Quadro 2. 
2.2- Das vagas destinadas para cada cargo de que trata este edital e das que vierem a ser disponibilizadas para o concurso durante 
seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do Decreto nº 3.298, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989, nos limites 
definidos por tais diplomas, conforme QUADRO 2. 
2.3 - O candidato aprovado será lotado no Local de Trabalho indicado pela Administração Pública. 
2.4 – Os candidatos aprovados para concorrer as vagas de Ampla Concorrência poderão ser lotados em qualquer localidade do 
Município. 
2.5 - Constam do QUADRO 2, a distribuição das vagas: 
QUADRO 2 

COD. CARGO VAGAS IMEDIATAS PCD CADASTRO DE RESERVA 

100 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I 1 - 3 
101 AUXILIAR NUTRIÇÃO ESCOLAR 1 - 3 
102 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS (EDUCAÇAO) 1 - 3 
103 FISCAL I (TRIBUTOS) 1 - 3 
104 FISCAL II (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 1 - 3 
105 GARI 4 - 12 
106 GARI (p/Vila Nova Floresta “Zona Rural”) 1 - 3 
107 MOTORISTA (TRANSP. ESCOLAR) 1 - 3 
108 MOTORISTA III 1 - 3 
109 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 - 3 
110 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1 - 3 
111 PEDREIRO 1 - 3 
112 RECEPCIONISTA 1 - 3 
113 SERVIÇOS GERAIS 1 - 3 
114 VIGILANTE 1 - 3 
115 VIGILANTE (EDUCAÇÃO) 1 - 3 
116 ZELADOR 1 - 3 
117 AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 05 1 18 
200 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO II 1 - 3 
201 ATENDENTE DE FARMÁCIA 1 - 3 
202 AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1 - 3 
203 MONITOR (A) 1 - 3 
204 TÉCNICO CONTÁBIL 1 - 3 
205 TÉCNICO DESENVOLVOLV. INFANTIL 1 - 3 
206 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 1 - 3 
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207 TÉCNICO EM ENFERMAGEM (P/Vila Nova Floresta 
“Zona Rural”) 

1 - 3 

207 TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 - 3 
300 ADVOGADO 1 - 3 
301 ASSISTENTE SOCIAL 1 - 3 
302 BIOQUÍMICO GENERALISTA 1 - 3 
303 CONTADOR 1 - 3 
304 ENFERMEIRO (P/ Vila Nova Floresta “Zona Rural”) 1 - 3 
305 FISIOTERAPEUTA 1 - 3 
306 MÉDICO CLINICO GERAL (PSF) 4 - 12 
307 MÉDICO VETERINÁRIO 1 - 3 
308 NUTRICIONISTA 1 - 3 
309 ODONTÓLOGO 1 - 3 
310 PROFESSOR (A) CLASSE “B” 1 - 3 
311 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO FÍSICA 1 - 3 
312 PSICÓLOGO (A) 1 - 3 

 
QUADRO 2.1 

 
CÓD. 

CARGO ÁREA BAIRROS / LOCALIDADES 
VAGAS 

IMEDIATAS 
VAGAS 

PCD 
VAGAS 

CADASTRO 

118 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ÁREA 1 USB AEROPORTO - ZONA URBANA 01 - 03 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ÁREA 2 USB II - ZONA URBANA 03 - 09 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ÁREA 3 USB I - ZONA URBANA 02 - 06 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ÁREA 4 USB RURAL - ZONA RURAL 02 - 06 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS ÁREA 5 USB AEROPORTO - ZONA RURAL 01 - 03 

 
3 – DAS INSCRIÇÕES 
3.1 – A inscrição implica declarar ter conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não 
poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 
3.1.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do Edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos, conforme QUADRO 1. 
3.2 – A data e horário do período de inscrições está definido no Anexo I deste Edital – Cronograma. 
3.3 – A inscrição para qualquer um dos cargos será feita, via Internet, pelo site: www.ibeg.org.br. 
3.3.1 – Será disponibilizado, equipamento de informática juntamente com operador, aos interessados que não dispuserem de acesso 
à internet para a realização das inscrições no seguinte local: Rua Tocantins, 1173 – Setor Tres Irmãos, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 
de Segunda a Sexta-feira em horário normal de expediente, até o término das inscrições. 
3.4 – Para a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.ibeg.org.br, preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua 
inscrição, conforme instruções contidas na página. Ao completar o preenchimento dos campos, o candidato deverá imprimir as 
informações e o boleto para o pagamento da inscrição. 
3.5 – Caso o candidato faça a inscrição com o pagamento da respectiva taxa e a mesma não seja efetivada por motivos de ordem 
técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem técnica, alheios à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT e ao IBEG, que impossibilitem a transferência de dados, deverá o 
candidato comprovar que sua inscrição foi realizada e não efetivada, afim de que seja assegurada a sua participação no concurso 
público, devendo, para tanto, entrar em contato com o IBEG, através do e-mail: concursos@ibeg.org.br, após a data de homologação 
das inscrições. 
3.6 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
3.7 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dispondo o IBEG do 
direito de excluir do concurso público mediante prévio contraditório e ampla defesa àquele que não preencher o formulário de 
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forma correta e completa. Caso ocorra a exclusão, o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site 
do IBEG - www.ibeg.org.br. 
3.8 - O candidato poderá, durante o período de inscrições, efetuar alteração em seus dados cadastrais e atualizar as alterações no 
formulário de inscrição. Após o período de inscrições, caso seja verificada a necessidade de alteração cadastral, o candidato deverá 
alterar seu cadastro no sistema e solicitar a alteração no formulário de inscrição ao IBEG através do e-mail: concursos@ibeg.org.br (o 
candidato deverá informar Nome e CPF completo no e-mail). 
3.9 – O valor da taxa de inscrição se encontra no QUADRO 1. 
3.9.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento até a data prevista no Anexo I deste Edital 
– Cronograma. 
3.9.2 – A inscrição somente será efetivada mediante confirmação, pelo IBEG, do pagamento da taxa de inscrição. As inscrições que 
forem pagas após o dia previsto no subitem 3.9.1 não terão validade. 
3.9.2.1 – O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme subitem 3.9.1, via terminal de auto-atendimento ou 
correspondente bancário, deverá ser efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéricas. O não 
atendimento dessa exigência implicará o indeferimento da inscrição. 
3.9.2.1.1 – Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 
3.9.3 – Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pagamento não 
seja processado pelo banco. Caso o candidato faça a inscrição com o pagamento da respectiva taxa e  a mesma não seja efetivada 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem 
técnica, dentre outros, alheios à PREFEITURA MUNICIPAL e ao IBEG, que impossibilitem a transferência de dados, deverá o candidato 
comprovar que sua inscrição foi realizada e não efetivada, dentro prazo recursal da homologação das inscrições, afim de que seja 
assegurada a sua participação no  concurso público, devendo, para tanto, entrar em contato com o IBEG, através do e-mail: 
concursos@ibeg.org.br, após a data de homologação das inscrições. 
3.9.4 – É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento para futura conferência, em caso de 
necessidade. 
3.9.5 – A taxa de inscrição será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria Administração ou 
quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo previsto no edital. 
3.9.6 – O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 
3.10 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem 
hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro 
de 2008 e Lei Municipal sobre o tema. 
3.11 – Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.11.1 – A isenção tratada no subitem 3.11 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias especificados no Anexo I deste 
Edital – Cronograma, por meio da solicitação de inscrição no site www.ibeg.org.br, das seguintes formas: 
1ª) O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como 
declarar-se membro de família de baixa renda no ato da inscrição, preenchendo o campo destinada a este fim,  
3.11.2 - Os candidatos hipossuficientes deverão anexar no sistema de inscrição, até o final do periodo da isenção, os documentos 
relacionados abaixo. 
a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido, anexo IV-A e B; 
b) Declaração de Comprovação de Renda Familiar devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV-A e B, 
incluindo a renda do candidato; 
c) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV-A e B; 
d) Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na Declaração de Comprovação de 
Renda Familiar, incluindo a renda do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos seguintes 
documentos, nos casos de: 
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d.1) Empregados de empresas privadas: 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 
em branco; 
d.2) Servidores públicos: cópia de contracheque; 
d.3) Autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original 
ou cópia autenticada em cartório 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 e anotação do último contrato e 
da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
d.4) Desempregados: declaração de próprio punho 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 e da primeira 
página subsequente em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
d.5) Servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia do ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos 
documentos constantes da sub alínea “d.2”, da alínea “d” do subitem 3.11.1 do presente edital; 
d.6) Pensionistas: cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela Instituição pagadora, cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e 
da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
d.7) Estagiários: cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com 
correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
e) Cópia do Documento de Identidade do candidato; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 
g) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no Formulário 
Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 
3.11.3 – A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os membros da família, os 
quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos documentos listados na alínea “d” do subitem 3.11.2 do 
presente edital. 
3.11.4 – O IBEG, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a 
concessão, ou não, da isenção. 
3.11.5 – Os documentos listados nos subitens 3.11.2 do presente edital deverão ser anexados no sistema de inscrição, durante o 
período de inscrição contatante no Anexo I – Cronograma do Concurso.  
3.11.6 – As informações prestadas no Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição e na Declaração de Hipossuficiência Financeira, 
bem como toda a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade. 
3.11.7 – Não será concedida isenção de pagamento de Taxa de Inscrição ao candidato que: 
a) Omitir informações; 
b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 
d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.11.2 do presente Edital. 
3.11.8 – O IBEG consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar as informações prestadas pelo candidato que requerer a 
isenção na condição de hipossuficiente. 
3.11.9 – A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do 
artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
3.11.10 – O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não 
garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por 
parte do IBEG e da Comissão Organizadora  do Concurso Público, conforme o caso. 
3.11.11 – Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas. 
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3.11.12 – Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax. 
3.11.13 – O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação 
apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção. Caso tal fato seja constatado, ao 
candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
3.11.14 – O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado pela Internet, no endereço eletrônico 
www.ibeg.org.br,  afixado no quadro informativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT e sitio eletrônico 
oficial. 
3.11.15– O candidato que desejar entrar com recurso do indeferimento da isenção da taxa de inscrição, deverá fazer no prazo de até 
2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, através do site 
www.ibeg.org.br. 
3.11.16 – O resultado final da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no site www.ibeg.org.br , afixado no 
quadro informativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT e sitio eletrônico oficial. 
3.11.17 – Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos poderão 
efetivar a sua inscrição no certame, até o término do prazo de inscrições estabelecido no edital, mediante o pagamento da 
respectiva taxa. 
3.11.18 – As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IBEG 
do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer 
dados comprovadamente inverídicos. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
3.11.19 – O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada 
nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora. Caso tal fato seja 
constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
3.11.20 – A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO 
deste Concurso Público. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se 
através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
3.11.21 – As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, que será 
realizada através de pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto bancário e respectiva comprovação de pagamento 
pelas instituições bancárias. 
3.12 – A consulta dos candidatos inscritos será disponibilizada a partir do dia que realizou a inscrição. O candidato poderá ter acesso 
aos dados no site www.ibeg.org.br. 
3.12.1 – O candidato terá o período previsto de duração das inscrições, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma correção de 
dados o candidato deverá fazê-la nesse período, através do site www.ibeg.org.br, exceto mudança de cargo, nome e CPF. 
3.12.2 – Está prevista no Anexo I – Cronograma a data da publicação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada. 
Serão considerados para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida na 
Internet, não havendo alterações posteriores desses dados. 
3.12.2.1 – Os candidatos que desejarem entrar com recurso do resultado da homologação, deverão fazer no prazo de até 2 (dois) 
dias úteis após a divulgação, através do site www.ibeg.org.br. 
3.12.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade de sua inscrição, via internet, no site 
www.ibeg.org.br, a partir do terceiro dia após o pagamento do boleto de inscrição. 
3.13 – As informações complementares acerca da inscrição e do Concurso estarão disponíveis no mesmo site. 
 

4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
4.1 – VAGAS PARA PCD - Das vagas destinadas para cada cargo/área de atividade/especialidade/Local de Trabalho de que trata este 
edital e das que vierem a ser disponibilizadas para o concurso durante seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e alterações. E demais, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989, nos limites 
definidos pela lei mencionada, conforme QUADRO 2.  
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4.1.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.2 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área de 
atividade/especialidade/Local de Trabalho. 
4.1.3 - Somente haverá reserva de vagas para os candidatos com deficiência quando no Local de Trabalho o número de vagas for 
igual ou superior a 5 (cinco). 
4.1.4 – O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar a 5ª vaga de sua opção, 
enquanto os demais serão nomeados para a 25ª, 45ª vagas e assim sucessivamente, nos termos do subitem 2.2. 
4.1.5 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura 
no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no QUADRO 1 do presente Edital. 
4.1.6 – O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos. 
4.1.7 – Conforme disposto na Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999, fica assegurado aos candidatos com 
deficiência o direito de se inscreverem nesse concurso público para investidura em um dos cargos, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
4.1.8 – Para efeito deste concurso, “pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de 
suas funções psicológicas, fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o desempenho de atividades 
na forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais para o ser humano”. 
4.1.9 – As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos ou pela 
reprovação no concurso público, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem classificatória. 
4.1.10 – Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é candidato com deficiência e 
assinalar o tipo de deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com os demais candidatos. 
4.1.11 – O candidato que se declarar com deficiência anexar no sistema de inscrição, até o final das inscrições o laudo médico 
original ou cópia autenticada a que se refere o subitem 4.1.13 e cópia legível do RG e CPF. 
4.1.12 – O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 
cópias desse laudo. 
4.1.13 – O laudo médico deverá ser emitido obedecendo às seguintes exigências: 
a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste edital; 
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho Local de 
Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10); 
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 06 
(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), 
patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
4.1.14 – O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 4.1.13 não terá validade, ficando o candidato impossibilitado de 
concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência. 
4.1.15 – O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, conforme subitem 4.1.11, será 
desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no concurso. 
4.1.16 – O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta condição para justificar 
mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua posse. 
4.1.17 – O candidato com deficiência poderá, ainda, ser considerado inapto no decorrer do estágio probatório em virtude de 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e ser demitido. 
4.1.18 – Os candidatos considerados deficientes, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte. 
4.1.19 – O IBEG não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos – laudo médico, requerimento de condições 
especiais, recursos e outros documentos pertinentes ao concurso. 
4.1.20 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
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5 – DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FAZER AS PROVAS 
5.1 – O candidato que necessitar de condições especiais, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, deverá preencher o 
Requerimento de Condições Especiais para realização das provas – Anexo V-A e B – que estará disponível no sitio www.ibeg.org.br e 
no sistema de inscrição, até o prazo estabelecido no Anexo I - Cronograma. 
5.1.1 – A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
5.2 – O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer as provas, excluindo-
se o atendimento domiciliar, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais para realização das provas – Anexo V -A e B 
deste Edital – E anexar no sistema de inscrição, junto à documentação solicitada no requerimento, até a data estabelecida no Anexo I 
- Cronograma. 
5.2.1 – O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao requerimento 
à cópia do laudo médico e a justificativa da necessidade de tempo adicional acompanhada do parecer do médico especialista da área 
da deficiência. 
5.3 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá encaminhar ao IBEG o Requerimento 
de Condições Especiais – Anexo V-A e B – conforme subitem 5.2. 
5.3.1 – A candidata em aleitamento deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do 
acompanhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade. 
5.3.2 – O acompanhante da candidata ficará em sala reservada para amamentação, sendo o responsável pela guarda da criança no 
local de realização da prova. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 
5.4 – Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, 
cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que impossibilitem a realização das provas, 
diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer 
tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia. 
 

6 – DAS PROVAS 
6.1 – Os Conteúdos programáticos das provas, por cargo, constam no Anexo III deste edital. 
6.2 – As provas, por cargo, estão especificadas nos QUADROS 3, 3.1, 3.2 e 3.3.  
QUADROS 3 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO 

AVALIAÇÕES 

O
BJ

ET
IV

A ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA  
MATEMÁTICA 10 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30 

 
QUADROS 3.1 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

AVALIAÇÕES 

O
BJ

ET
IV

A ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 20 
ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 20 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 40 
 

QUADROS 3.2 
NÍVEL SUPERIOR 

AVALIAÇÕES 

O
BJ

ET
IV

A 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 20 ELIMINATÓRIA/ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 20 CLASSIFICATÓRIA 
TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 40 

 
QUADROS 3.3 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

AVALIAÇÕES 

O
BJ

ET
IV

A ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 20 
ELIMINATÓRIA/ 

CLASSIFICATÓRIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 20 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 40 
 

 

6.3 – PROVA OBJETIVA  
6.3.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Os dias e horários de realização das provas constam no item 6.4.1. 
6.3.2. A Prova Objetiva para todos os cargos serão do tipo múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de “a” a “e”, das quais apenas 
uma é a correta. 
6.3.3.  A Prova Objetiva será composta de questões conforme QUADROS 3, 3.1, 3.2 e 3.3. 
6.3.4. O valor de cada questão da Prova Objetiva está explicitada nos QUADROS 3, 3.1, 3.2 e 3.3. 
 

6.4 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
6.4.1 – As Provas objetivas estão previstas para serem aplicadas para todos os cargos, conforme a seguir: 
QUADRO 4 

FASES/ETAPAS NÍVEL HORÁRIOS PREVISTOS 

PROVA OBJETIVA 
FUNDAMENTAL E SUPERIOR 09h às 12:00h – Horário Local 

MÉDIO 15h às 18:00h – Horário Local 

 
6.4.2 – O candidato realizará as provas, exclusivamente, no local indicado pelo IBEG. 
6.4.3 – Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no site www.ibeg.org.br, conforme Anexo I 
– Cronograma do Concurso, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local, bem como o 
comparecimento no horário determinado. 
6.4.4 – As provas serão realizadas preferencialmente no município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em locais definidos pela 
Comissão Organizadora do Concurso Público em conjunto com o IBEG. 
6.4.4.1 - As provas poderão ser realizadas em municípios circunvizinhos ou de maior capacidade física, caso o número de candidatos 
inscritos ultrapasse a capacidade do espaço físico do município constante no subitem 6.4.4. 
6.4.5 – O candidato deverá comparecer aos locais especificados com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário 
de aplicação das provas, munido do original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.4.7 e de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE. 
6.4.6 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à coleta de impressão digital, caso ocorra, e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 
6.4.7 – SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Diretoria 
Geral de Polícia, Forças Armadas e Polícia Militar, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, Carteira de Trabalho 
(CTPS), bem como as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são considerados documentos de identidade. 
6.4.8 – NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem documentos destinados a outros fins, a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) sem foto, a Certidão de Nascimento, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Certidão de Casamento, o Título 
Eleitoral, a Carteira de Estudante e o Certificado de Alistamento ou Reservista. 
6.4.9 – O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
6.4.10 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos no subitem 6.4.7. 
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6.4.11 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá 
apresentar um dos seguintes documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas ou declaração de roubo ou perda, feita do próprio punho, com 
reconhecimento da assinatura registrado em cartório. No dia de realização da prova, o candidato será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio, fornecido pelo IBEG. 
6.4.12 – O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada 
em material transparente, preenchendo completamente o alvéolo circular, conforme instruções contidas na capa da prova e no 
Cartão Resposta. Respostas a lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual a zero. 
6.4.13 – A marcação do Cartão-Resposta com emenda ou rasura ou mais de uma marcação, ainda que legível, ou a não marcação da 
questão terá pontuação igual a zero. 
6.4.14 – Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão-Resposta. 
6.4.15 – Não haverá substituição do Cartão-Resposta por causa de erro de preenchimento. 
6.4.16 – O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado no Cartão-Resposta , bem como transcrever a frase de 
segurança em local específico no referido Cartão Resposta. 
6.4.17 – Durante a realização das provas, os candidatos não poderão usar borrachas, lápis, lapiseiras (de nenhum tipo e/ou modelo), 
corretivos, régua, compasso etc., nem fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo de calculadoras, inclusive as 
eletrônicas (ou similares), a menos que esses materiais sejam fornecidos pelo IBEG. 
6.4.18 – O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, de seu número de inscrição, 
do número de seu documento de identidade e do cargo escolhido, que constam no Cartão-Resposta. 
6.4.19 – É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. Serão 
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções impressas no Cartão-
Resposta e capa da prova, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 
6.4.20 – O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão-Resposta, 
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura eletrônica. 
6.4.21 – Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza da prova: 
a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova, durante a sua realização, candidatos portando qualquer tipo de arma, salvo os casos 
previstos em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager, tablet, etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie, desse 
modo antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de 
aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados relacionados no subitem 6.4.21 
alínea “a” deste edital, sob pena de ser eliminado do concurso. 
a1) A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o 
término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas. 
b) No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso, pelo can-
didato, de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem anterior. O funcionamento de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico durante a realização das provas implicará a eliminação do candidato. 
c) NÃO SERÁ PERMITIDO, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual, escrita, etc. entre candidatos, bem como o 
uso de: livros, anotações, impressos, lapiseira, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) ou outros 
materiais similares. 
d) SOMENTE SERÁ PERMITIDO o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE, podendo ser 
eliminado do Concurso Público o candidato que se recusar a atender esta determinação. 
6.4.22 – O IBEG não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos. O local de realização das provas não 
disporá de guarda-volume. 
6.4.23 – O IBEG e a Comissão Organizadora do Concurso Público recomendam que os candidatos não levem nenhum dos objetos 
citados nos subitens “a” a “c” do item 6.4.21 no dia de realização das provas, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a 
eliminação do candidato do certame. 
6.4.23.1 – Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter 
o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – MT 
CNPJ: 03.238.672/0001-28 

 

13 
Concurso Público para Provimento de Cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT  

6.4.24 – O IBEG se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 6.4.21, não comunicar o 
candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a realização das provas. O 
fato será lavrado em relatório de sala pelos aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado ao IBEG que, em momento 
oportuno poderá promover a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 14.1, alíneas g e h, assegurando ao 
candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se, através do site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
6.4.25 – Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de 
equívoco na distribuição de prova/material, o IBEG tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não per-
sonalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 
6.4.26 – Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o Cartão-Resposta, assinado e com a 
transcrição da frasenos locais indicados no local indicado no referido documento. Decorrida 1 (uma) hora de prova, o candidato 
poderá retirar-se, definitivamente, da sala e do prédio, não sendo permitido, nesse momento, sair com quaisquer anotações. O 
candidato poderá levar o caderno de questões somente 15 minutos antes do término da prova. 
6.4.27 – Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos na sala, sendo liberados somente após a 
entrega do Cartão-Resposta dos mesmos e terem seus nomes registrados em ata e nela aposicionadas suas respectivas assinaturas. 
6.4.28 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem tampouco as provas serão aplicadas fora dos locais 
determinados pelo IBEG. 
6.4.29 – No dia da realização das provas, na possibilidade de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais, o IBEG realizará 
à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário autenticado pelo banco, comprovando o pagamento da taxa 
de inscrição, dentro do prazo estabelecido no edital. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBEG, na 
fase da correção da prova objetiva, se for o caso, com intuito de se verificar a efetividade da referida inscrição. Constatada a 
improcedência da inscrição, essa será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, assim como serão considerados 
nulos todos os atos decorrentes. 
 

7 – DA CORREÇÃO 
7.1 – A correção das questões da Prova Objetiva será feita por meio eletrônico. 
7.2 – O resultado de cada prova será a soma dos pontos obtidos em cada questão. Para cada acerto serão atribuídos os pontos 
definidos nos QUADRO  3, 3.1, 3.2 e 3.3 deste Edital. 
 

8– DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL 
8.1 – O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme QUADROS 3, 3.1, 3.2 e 3.3 deste 
Edital. 
8.2. A nota em cada questão OBJETIVA, feita com base nas marcações da folha de resposta, será igual a 1 (um) ponto, caso a resposta 
do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial, exceto para a prova de legislação ambiental que valerá 2 (dois) pontos; 
e 0 (zero), caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova. 
8.3. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato ao cargo descrito que não zerar nenhuma disciplina da prova e média 
superior ou igual a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos totais da prova. 
8.4. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão 
classificação alguma no Concurso Público. 
8.5. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva para os cargos de nível fundamental e médio e superior, todos em 
ordem decrescente da pontuação obtida. 
8.6. A pontuação máxima possível de ser obtida pelo candidato, ao final do concurso, será conforme QUADROS 3, 3.1, 3.2 e 3.3. 
8.7.  Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com maior idade, na forma do disposto no 
Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 . 
8.7.1.  Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios: 
a) maior número de pontos na parte da Prova Conhecimentos Específicos; 
b) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa; 
c) mairo idade. 
8.8. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do concurso público. 
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8.9.  A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
8.10. Estarão automaticamente eliminados do concurso os candidatos que não estiverem classificados. 
 

9 – DOS RECURSOS 
9.1. O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos: O resultado da isenção da taxa de inscrição, resultado da homologação 
das inscrições, do Gabarito preliminar e do Resultado preliminar da Prova Objetiva, Resultado Definitivo da Prova Objetiva, dentro do 
prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição, a contar da divulgação de cada uma das publicações citadas acima. 
9.2. Os gabaritos preliminares e oficiais da prova OBJETIVA serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.ibeg.org.br. 
9.3. Para recorrer contra os resultados/publicações oficiais, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.ibeg.org.br, fazer 
o login utilizando CPF e Senha e seguir as instruções ali contidas. 
9.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente 
indeferido. 
9.5. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a esse item 
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 
9.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá 
para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
9.7. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.ibeg.org.br quando da divulgação do gabarito definitivo. Serão encaminhadas, via sistema, as respostas individuais aos 
candidatos. 
9.8. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 
9.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. 
9.10. Recursos cujo teor desrespeite a banca ou qualquer membro da equipe IBEG/PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO 
NORTE/MT serão preliminarmente indeferidos, podendo neste caso ser o candidato eliminado sumariamente do concurso. 
 
10 – DOS RESULTADOS 
10.1 – Os resultados serão disponibilizados no site www.ibeg.org.br. 
10.2 – O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no site www.ibeg.org.br . 
10.3 – O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos – poderá ser retirado, 
exclusivamente via Internet, no site www.ibeg.org.br, pelo número de login e senha. 
10.4 – O Resultado Final e Oficial do Concurso Público será divulgado no site www.ibeg.org.br,  http://www.portoalegredo 
nortemt.com.br  e no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso e em jornal de grande circulação nos termos deste 
Edital, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, por cargo, com a 
respectiva classificação. 
 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1 – A homologação será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Estado de Mato Grosso e no sitio do IBEG: 
www.ibeg.org.br, facultada sua publicação em jornal de grande circulação local. 
11.2 – Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final 
obtida, por cargo. 
 

12 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 
12.1 – O candidato convocado deverá apresentar na data designada os seguintes documentos em original e 02 (duas) cópias 
autenticadas, podendo a autenticação ser feita por servidor designado: 
a) Título de Eleitor; 
b) Comprovante de estar em dia com a justiça eleitoral; 
c) Certificado de Reservista, para os candidatos de sexo masculino; 
d) Carteira de Identidade; 
e) CPF; 
f) Certidão de casamento, se for casado(a); 
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g) Certidão de nascimento dos filhos menores; 
h) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos e dos filhos de 7 a 13 anos, comprovante de matricula na escola; 
i) PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS; 
j) Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos de nível superior, se for o caso; 
k) Certificado de conclusão de escolaridade exigida como pré requisito para o cargo, expedida por Instituição reconhecida pelo MEC; 
l) Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde reside atualmente, de preferência conta de serviços de prestação contínua 
(período máximo de 90 dias); 
m) Curso exigido nos pré requisitos de acordo com o QUADRO 01; 
n) Certidão de Antecedentes Criminais  (Fornecida pelo Cartório de Distribuição da Comarca de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT e da 
Comarca em que o mesmo possua domicílios), bem como da Justiça Federal; 
o) Três fotos 3X4 recentes; 
p) Laudo Médico Assinado por Médico Oficial do Município; 
q) Ser brasileiro ou naturalizado; 
r) Ter idade igual ou maior que 18 (dezoito anos) na data da posse; 
s) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administra-
tivo;  
t) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 
11.343 de 23/08/2006; 
u) Não registrar antecedentes criminais;  
v) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo;  
x) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da 
Constituição Federal. 2.2.  
y) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO: Atestado de aptidão física/mental; exame clínico; exame Ortopédico; exame 
Otorrinolaringológico, exame Oftamológico para o cargo, assinado por médicos habilitados, a expensas do Candidato, os mesmos 
poderão ser validados pela  Junta Médica Oficial do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. 
w) A critério do Médico Oficial poderão ser solicitados, ainda, entre os exames, outros exames específicos para cada cargo, dependo 
da atividade exercida, conforme for o caso. 
z) Declaração de não ocupar outro cargo público, resalvados os previstos no Art. 37, XVI – A, B, C da CF; 
a) Declaração de Bens; 
b)Registro em conselho de classe profissional. 
13 – DA NOMEAÇÃO E POSSE 
13.1 – O candidato deverá apresentar os documentos constantes nos subitem 12.1 para posse junto ao DEPARTAMENTO  DE 
RECURSOS HUMANOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT . 
13.2 – O candidato convocado terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato de sua convocação para comparecer ao 
DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT para efeito de sua posse. 
13.3 – No caso de desistência formal da posse, prosseguir-se-á a chamada dos candidatos habilitados, observada a ordem 
classificatória. 
13.4 – O candidato habilitado fica ciente que aceitando a posse deverá permanecer na localidade para qual foi lotado, não sendo 
apreciado os pedidos de remoção antes de 3 (Três) anos de efetivo exercício, exceto nas situações prescritas em lei ou interesse da 
Administração. 
13.5 – Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias na época da posse. 
13.6 – O candidato aprovado deverá apresentar, no ato da convocação no item 12.1 deste edital. 
13.7 – Possuir 18 anos na data da posse. 
 

14 – DAS PENALIDADES 
14.1 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do concurso público, bem como às 
convocações divulgadas nos termos deste Edital; 
b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido; 
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c) faltar às provas; 
d) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 
e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer dos supervisores, coordenadores, 
aplicadores de provas ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso; 
f) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações, salvo o caderno de prova após transcorrido o tempo citado no item 
6.4.25; 
g) sair da sala antes de ter transcorrido 1h de prova; 
h) Ainda no local de prova, for surpreendido antes, durante e depois da realização da prova em comunicação (verbal, escrita, 
eletrônica ou gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta, tais como livros, calculadoras, 
equipamentos de cálculo, anotações, impressos, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou 
outros materiais similares; 
i) for surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop,tablet, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 
j) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais 
similares; 
k) exceder o tempo de realização da prova; 
l) levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala; 
m) não permitir a coleta de impressão digital, como forma de identificação, e/ou a filmagem; 
n) fizer, em qualquer documento, ou prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata; 
o) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovam o atendimento dos requisitos fixados neste Edital; 
p) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 
q) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares. 
14.2 – Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato utilizou-se de 
processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo este automaticamente eliminado do Concurso, devendo responder criminalmente 
pelo ato. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site 
do IBEG - www.ibeg.org.br. 
14.3 – Na inobservancia de todos os prazos estabelecidos neste edital. 
 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 – A inscrição do candidato neste Concurso implica o conhecimento das normas e condições estabelecidas no presente Edital e 
de seus anexos e na aceitação das mesmas, conforme declaração expressa no Ato da sua inscrição. 
15.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a 
este concurso público no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
www.ibeg.org.br. 
15.3 – Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O candidato 
deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IBEG - www.ibeg.org.br. 
 15.4 – Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o IBEG poderá proceder à coleta da impressão digital de 
todos os candidatos no dia de realização das provas, bem como por amostragem realizar vistoria e/ou revista nos mesmos, 
independentemente de denúncia. 
15.4.1- No dia de realização das provas, o IBEG poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredo-
res e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido. 
15.5 – A Empresa responsável pela organização e execução do Concurso não enviará correspondência informando os locais de 
aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no site www.ibeg.org.br, sendo de inteira 
responsabilidade do Candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a 
observância de Erratas/Retificações. 
15.7 – Aos candidatos aprovados, confere-se o direito subjetivo de posse no cargo disputado, nos termos da legislação Municipal 
vigente, não gerando quaisquer outros direitos senão pela inobservância da ordem de classificação. 
15.8 – O candidato aprovado deverá manter junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT , durante o prazo de 
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validade do concurso público, seu endereço atualizado e telefone, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo direito à vaga do cargo para o qual foi 
aprovado. 
15.9 – A posse dos candidatos aprovados ocorrerá observando-se as necessidades imediatas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
ALEGRE DO NORTE/MT e de acordo com a legislação vigente. 
15.10 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT não fornecerá atestados, cópias de documentos, certificados 
ou certidões, relativamente às notas de candidatos eliminados. 
15.11 – Não será fornecido ao candidato, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, documento 
comprobatório de aprovação e/ou classificação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso. 
15.12 – O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará à eliminação do candidato do Concurso Público. Caso 
tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - 
www.ibeg.org.br. 
15.13 – As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do candidato. 
15.14 – Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao site www.ibeg.org.br. 
15.15 – O resultado final do Concurso será homologado pelo PREFEITO MUNICIPAL  DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT , divulgado no 
endereço eletrônico www.ibeg.org.br e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso. 
15.16 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 
PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
ALEGRE DO NORTE/MT. 
15.17 – O candidato convocado e nomeado será submetido A Comissão de Desenvovimento Funcional, durante o período probatório, 
devendo obter desempenho satisfatório para a manutenção do vínculo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO 
NORTE/MT . 
15.18 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. 
15.19 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Porto Alegre do Norte/MT, 04 de maio de 2016. 

  
KLÉSIA COELHO ARAÚJO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

FASES  
Publicação do Extrato do Edital 04/05/2016 
Período de inscrição  04 a 19/05/2016 
Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD  04 a 19/05/2016 
Prazo para correções de dados no sistema (exceto CPF e Cargo) 04 a 19/05/2016 
Último dia de pagamento da taxa de inscrição  20/05/2016 
Período de solicitação de isenção de taxa                                            04 a 06/05/2016 
Resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            11/05/2016 
Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa                                            12 e 13/05/2016 
Resultado final da solicitação de isenção de taxa                                            18/05/2016 
Homologação preliminar das Inscrições  23/05/2016 
Recurso da Homologação preliminar das Inscrições 24 e 25/05/2016 
Homologação final das Inscrições 27/05/2016 
Divulgação dos locais de provas 02/06/2016 
Aplicação das provas 12/06/2016 
Divulgação do gabarito das provas objetivas 12/06/2016 
Recurso da divulgação do gabarito das provas objetivas 13 e 14/06/2016 
Resultado preliminar das provas objetivas 22/06/2016 
Recurso do resultado preliminar das provas objetivas 23 e 24/06/2016 
Resultado definitivo das provas 28/06/2016 
Resultado definitivo do concurso 30/06/2016 
 
Porto Alegre do Norte/MT, 04 de maio de 2016. 
 
 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 
 
COD. CARGO DESCRIÇÃO 

100 AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO I 

1. Digitar comunicação administrativa, quadros, tabelas, dentre outros, de acordo com orientação recebida, 
modelo ou minuta; 2. Registrar a entrada e saída de documentos, bem como controlar sua movimentação; 3. 
Arquivar correspondências, processos e outros documentos, de acordo com o sistema adotado; 4. Atender e 
efetuar ligações telefônicas, prestando informações e transmitindo recados; 5. Atender empregados e demais 
pessoas que se dirijam ao setor, bem como prestando informações, efetuando anotações e registros; 6. Preencher 
formulários, quadros, demonstrativos, tabelas, fichas e outros, visando o registro, encaminhamento de 
documento, e efetuando controles diversos; 7. Redigir correspondências simples, baseando-se em padrões ou 
orientações, bem como submetê-las a apreciação da chefia; 8. Conferir documentos diversos, materiais, produtos 
e outros; ; 9. Executar outras funções correlatas. 

101 AUXILIAR NUTRIÇÃO 
ESCOLAR 

Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quan-
do necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene 
e de trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentí-
cios em perfeitas condições. 

102 AUXILIAR SERVIÇOS 
GERAIS (EDUCAÇAO) 

Compreende as atribuições que se destinam a efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos 
serviços próprios municipais, tais como: pátios, salas de curativo, sala de vacina, pisos, banheiros, consultórios e 
outros, tirando pó, lavando vidraças, arrumando armários; proceder a higienização e desinfecção; coletar o lixo 
depositando-o na lixeira; controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os 
adequadamente; controlar e organizar o estoque; sendo atencioso e prestativo; responsável por abrir e fechar o 
setor quando solicitado, e executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores. 

103 FISCAL I (TRIBUTOS) 
Executa tarefas de Fiscalização das Atividades que envolvam a aplicação das leis relativas à tributação municipal. 
Promover a inclusão de contribuintes omissos, fiscalizar, para fins de tributação, o comércio e a indústria em geral, 
bem como as demais atividades sujeitas à fiscalização municipal. 

104 FISCAL II (VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA) 

Descrição sumária: Fiscalizar estabelecimentos comerciais de alimentos quanto a manipulação, acondicionamento, 
higiene, equipamentos, utensílios e instalações físicas; inspecionar estabelecimento que comercializem alimentos 
para a concessão do Alvará de Sanitário; apreender alimentos e/ou interditar locais que ofereçam riscos à saúde 
pública; inspeção de pescados e mariscos; reinspeção de carnes e peixes nos mercados; coleta de amostra de 
alimento para exames laboratoriais; detecção e acompanhamento dos locais que comercializam alimentos e que 
necessitem de ações especiais por oferecerem riscos à saúde pública; fiscalização no transporte e acondiciona-
mento de alimentos; fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de 
banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e similares 
quanto a condições de higiene, equipamentos e saúde dos profissionais envolvidos nas atividades; fiscalizar esta-
belecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes recreativos, e similares, lavanderias e similares, agên-
cias funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênico-sanitárias; Fiscali-
zar estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e água minerais; emitir e 
lavrar notificação, autos de infrações, de advertência, de embargo, interdição, de apreensão e demais documentos 
inerentes ao poder de polícia do Município, estabelecendo prazos e tomando outras providências com relação aos 
violadores da Lei, das normas ou regulamentos sanitários vigentes; elaborar réplicas e tréplicas fiscais em proces-
sos oriundos de penalidades impostas em decorrência do poder de polícia do Município nas relações de consumo; 
executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica 
e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; 
desempenhar outras atividades afins 

105 GARI 

Efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e 
coletando os detritos ali acumulados para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. Varrer o 
local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo limpo; Reunir ou amontoar a poeira, fragmentos e detri-
tos, empregando ancinho ou outros instrumentos para recolhê-los; Recolher os montes de lixo, despejando-os em 
latões, cestos e outros depósitos apropriados para facilitar a coleta e transporte; Transportar o lixo até o local de 
despejo; Executar outras tarefas correlatas. 

106 GARI (P/ Vila Nova 
Floresta “Zona Rural”) 

Efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e 
coletando os detritos ali acumulados para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. Varrer o 
local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo limpo; Reunir ou amontoar a poeira, fragmentos e detri-
tos, empregando ancinho ou outros instrumentos para recolhê-los; Recolher os montes de lixo, despejando-os em 
latões, cestos e outros depósitos apropriados para facilitar a coleta e transporte; Transportar o lixo até o local de 
despejo; Executar outras tarefas correlatas. 
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107 MOTORISTA (TRANSP. 
ESCOLAR) 

- Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante determinação superior. - Vistoriar o veículo diari-
amente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e parte elétrica. - 
Zelar pela documentação do veículo, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada. - Exami-
nar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido, a localização do estabelecimento para onde serão 
transportados os alunos. - Dirigir veículos escolares. - Verificar diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização. - Zelar pela segurança dos passageiros. - Fazer pequenos reparos de urgência. - 
Manter o veículo limpo, externa e internamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário. - Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo. - Anotar, segundo normas 
estabelecidas, a Quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras 
ocorrências. - Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. - Manter disci-
plina no transporte escolar; - Realizar serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em 
expedientes externos junto a estabelecimentos e repartições diversas; - Substituir periodicamente o disco do 
tacógrafo; - Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

108 MOTORISTA III 

Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante determinação superior. - Vistoriar o veículo diaria-
mente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e parte elétrica. - Zelar 
pela documentação do veículo, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada. Verificar diaria-
mente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. - Zelar pela segurança dos passageiros. - 
Fazer pequenos reparos de urgência. - Manter o veículo limpo, externa e internamente, e em condições de uso, 
levando-o à manutenção sempre que necessário. - Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
veículo. - Anotar, segundo normas estabelecidas, a Quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e outras ocorrências. - Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado. Realizar serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em expedi-
entes externos junto a estabelecimentos e repartições diversas; - Substituir periodicamente o disco do tacógrafo; - 
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

109 OPERADOR DE MO-
TONIVELADORA 

Operar máquinas pesadas como retroescavadeiras, tratores, patrol, guincho, muk, britador, motoniveladora e 
outros equipamentos de porte similar;  Executar pequenos reparos de emergência; Conduzir veículo em desem-
penho de suas atividades;  Manter em ordem e em condições de utilização os equipamentos de trabalho;  Zelar 
pela conservação e limpeza das ferramentas e equipamentos utilizados;  Executar outras funções correlatas 

110 OPERADOR DE RE-
TROESCAVADEIRA 

Operar pá-carregadeira,tratores, retro-escavadeira e Bob Cat;  Planejar o trabalho, realizando manutenção básica 
destas máquinas;  Remover e drenar solos e executar construção de aterro, desempenhar toda e qualquer tarefa 
inerente ao cargo 

111 PEDREIRO 

Fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo, trabalhar com instrumentos de nivelamento 
e prumo; construir bueiros; fossas e pisos de cimento; fazer orifícios de pedras, acimentados e outros materiais; 
proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; fazer blocos de 
cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; 
colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; 
assentar e recolocar tijolos, tacos, e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros 
materiais de construção, operar com instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os 
serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob a sua direção, dobrar ferro para armações de concretagem; 
executar outras tarefas correlatas. 

112 RECEPCIONISTA 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições, atender ao público em geral, bem  como o recebimento, 
classificação, .separação e distribuição de correspondências. 

113 SERVIÇOS GERAIS 

Compreende as atribuições que se destinam a efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos 
serviços próprios municipais, tais como: pátios, salas de curativo, sala de vacina, pisos, banheiros, consultórios e 
outros, tirando pó, lavando vidraças, arrumando armários; proceder a higienização e desinfecção; coletar o lixo 
depositando-o na lixeira; controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os 
adequadamente; controlar e organizar o estoque; sendo atencioso e prestativo; responsável por abrir e fechar o 
setor quando solicitado, e executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores. 

114 VIGILANTE 

Promover a vigilância do prédio da Câmara, percorrendo e inspecionando suas dependências, autuando na 
prevenção de incêndios, roubos, furtos, bem como no registro de pessoas estranhas no legislativo fora do 
horário normal de funcionamento; Verificar as dependências da Câmara, tais como: portas, portões, janelas e 
outras vias de acesso, providenciando o fechamento dos mesmos após o encerramento do expediente; Atuar 
na vigilância do estacionamento, zelando pelos automóveis ali estacionados, bem como, coibir eventuais atos 
de vandalismo; Controlar a entrada e saída de pessoas da repartição; Acompanhar funcionários quando esses, 
em função do emprego, conduzir valores ou bens; Auxiliar nas informações ao público sobre a localização de 
pessoas ou dependências do órgão; Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; Observar e 
fiscalizar entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; Verificar perigos de incêndio, 
inundações e alertar sobre instalações precárias; Abrir e fechar portas, portões, janelas e ligar e desligar 
equipamentos e máquinas. 

115 VIGILANTE 
(EDUCAÇÃO) 

Promover a vigilância do prédio da Secretaria de Educação, bem como nas Escolas Municipais, percorrendo e 
inspecionando suas dependências, autuando na prevenção de incêndios, roubos, furtos, bem como no registro 
de pessoas estranhas no legislativo fora do horário normal de funcionamento; Verificar as dependências da 
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Secretaria de Educação e Escolas Municipais, tais como: portas, portões, janelas e outras vias de acesso, 
providenciando o fechamento dos mesmos após o encerramento do expediente; Atuar na vigilância do 
estacionamento, zelando pelos automóveis ali estacionados, bem como, coibir eventuais atos de vandalismo; 
Controlar a entrada e saída de pessoas da repartição; Acompanhar funcionários quando esses, em função do 
emprego, conduzir valores ou bens; Auxiliar nas informações ao público sobre a localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; Observar e fiscalizar 
entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; Verificar perigos de incêndio, inundações e 
alertar sobre instalações precárias; Abrir e fechar portas, portões, janelas e ligar e desligar equipamentos e 
máquinas. 

116 ZELADOR 
Executar funções de zeladores em edifícios e outros, promovendo a limpeza e conservação do mesmo e vigiando o 
cumprimento do Regulamento Interno, para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem estar de 
seus ocupantes. 

117 AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS 

O Agente de Combate às Endemias - ACE tem como atribuição o exercício de atividade de vigilância, prevenção e 
controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

118 
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

- Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e Sociocultural da Comunidade; 
- Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
- Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos a saúde; 
-Estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas voltadas para área da saúde; 
- Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco a família; e 
- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade 
de vida. 

200 AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO II 

1. Digitar comunicação administrativa, quadros, tabelas, dentre outros, de acordo com orientação recebida, mode-
lo ou minuta; 2. Registrar a entrada e saída de documentos, bem como controlar sua movimentação; 3. Arquivar 
correspondências, processos e outros documentos, de acordo com o sistema adotado; 4. Atender e efetuar liga-
ções telefônicas, prestando informações e transmitindo recados; 5. Atender empregados e demais pessoas que se 
dirijam ao setor, bem como prestando informações, efetuando anotações e registros; 6. Preencher formulários, 
quadros, demonstrativos, tabelas, fichas e outros, visando o registro, encaminhamento de documento, e efetuan-
do controles diversos; 7. Redigir correspondências simples, baseando-se em padrões ou orientações, bem como 
submetê-las a apreciação da chefia; 8. Conferir documentos diversos, materiais, produtos e outros; 9. Executar 
outras funções correlatas. 

201 ATENDENTE DE FAR-
MÁCIA 

Prestar atendimento à população. Preparar o material a ser utilizado pelos profissionais de saúde. Efetuar o con-
trole das consultas. Orientar sobre a marcação de exames. Prestar auxílio aos profissionais de saúde. Fazer enca-
minhamento de pacientes aos locais adequados. Realizar e manter cadastro de pacientes. Fazer controle de mate-
riais para consultórios. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 

202 AUX. CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

Orientar pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem 
arquivo e fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente 
para atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene 
dental junto a cadeira operatória; manipular materiais restauradores; promover isolamento do campo operatório; 
colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias; executar a manutenção, limpeza dos 
materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades; manipular matérias de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da 
cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico; realizar lavagem, 
desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório; executar o tratamento e descarte de resíduos de 
materiais provenientes de seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior 

203 MONITOR (A) Desenvolver atividades de recreação, terapia ocupacional Objetivando o desenvolvimento 
psicossocial e educacional da criança e do adolescente. 

204 TÉCNICO CONTÁBIL 

Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas. 2. Classificar e contabilizar as despesas, receitas e movi-
mentação financeira. 3. Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis. 4. 
Participar da elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis. 5. Organizar demonstrativos e 
relatórios de comportamento das dotações orçamentárias. 6. Elaborar prestações de contas de convênios, concur-
sos e outros recursos específicos. 7. Acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de despe-
sas. 8. Manter arquivo da documentação relacionada a contabilidade. 9. Participar de programa de treinamento, 
quando convocado. 10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação contábil, inclusive pessoal/RH, utilizando-se 
de meios apropriados e de equipamentos e programas de informática. 11. Executar outras tarefas para o desen-
volvimento das atividades do setor. 12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

205 
TÉCNICO DE DESEN-

VOLVIMENTO INFAN-
TIL 

Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar as 
crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à 
higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimenta-
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rem, auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levan-
do-as quando necessário, para o atendimento médico ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição 
médica; prestar os primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência, orientar os pais quanto à 
higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer 
incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as 
aos cuidados de seu substituto e ou responsável, quando afastar-se, ou ao final do período de atendimento; apu-
rar a freqüência diária ou mensal dos menores; executar tarefas afins. 

206 TÉCNICO EM ADMI-
NISTR. ESCOLAR 

I - prestar atendimento à comunidade interna e externa da Unidade Escolar; 
II - efetivar registros escolares e processar dados referentes a matrícula, aluno, professor e servidor em livros, 
certificados, fichas individuais, históricos escolares, formulários e banco de dados; 
III - classificar e guardar documentos de escrituração escolar, correspondências, relatório sobre alunos, documen-
tos de servidores, pedagógicos, administrativos, financeiros e legislação pertinentes; 
IV - redigir e expedir correspondências oficiais; 
V - organizar e responder pela manutenção dos arquivos; 
VI - acompanhar os atos administrativos publicados no Diário Oficial do Município; 
VII - coordenar o pessoal de apoio e administrativo, em todos os períodos de funcionamento da Unidade Escolar; 
VIII - responder pelos diários de classe; 
IX - fornecer informações para a Direção, alunos, pais, equipe de suporte pedagógico, professores, órgãos colegia-
dos e órgãos públicos; 
X - exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro; 
XI - zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; 
XII - manter o fluxo de informações atualizado na Unidade Escolar; 
XIII - coordenar a utilização plena, pelos professores, dos recursos tecnológicos da Escola; 
XIV - comunicar ao Diretor da Escola as ocorrências funcionais do servidor, com base na legislação vigente, tais 
como: faltas, licenças, afastamentos, ausência parcial ou total de carga horária, abandono de serviço, readaptação 
funcional e outras; 
XV - executar outras atribuições correlatas e afins determinadas pela direção. 

207 
TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM (P/Vila Nova 
Floresta “Zona Rural”) 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência à 
saúde; preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e descrever sinais e sinto-
mas, ao nível de sua qualificação; executar atividades na prevenção e no controle das doenças transmissíveis, 
infecção hospitalar e programas de vigilância epidemiológica; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatório; cumprir ou fazer cumprir as prescrições médicas relativas ao tratamento do paciente; providenciar as 
esterilizações das salas de cirurgias e obstetrícia e do instrumental a ser utilizado, mantendo-os sempre em condi-
ções de uso imediato; aplicar oxigênio, soro, injeções, sondas; realizar drenagens e emóstase; aplicar lavagens 
estomacais, vesicais, sondagens, aspiração de secreção de cateterismo vesical, sob supervisão imediata; manter 
controle de medicamentos, materiais, instrumentos de enfermagem, distribuindo e orientando a execução de 
tarefas, formulários específicos, dispondo informações em arquivos e elaborando relatórios de atividades para 
avaliação dos resultados; desempenhar toda e qualquer tarefa inerente ao cargo. 

208 TÉCNICO EM VIGILÂN-
CIA SANITÁRIA 

Efetuar o controle sanitário através de orientação e fiscalização alimentícia e ambiental em Hotéis, Clínicas, Con-
sultórios Médicos, Comércio, Indústria e outros, em especial na fabricação, produção, beneficiamento, acondicio-
namento, conservação, transporte, armazenamento e comercialização de gêneros alimentícios para fazer cumprir 
a legislação no âmbito da saúde pública no município. Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

300 ADVOGADO 

Exerce atividade de natureza jurídica, representa o Município, judicialmente, perante qualquer juízo ou tribunal; 
assiste juridicamente os órgãos da Administração Municipal para defender os interesses da municipalidade e atua 
nos procedimentos administrativos concernentes ao controle interno da legalidade dos atos do Governo Munici-
pal. 

301 ASSISTENTE SOCIAL 

Executar as políticas sociais do Governo, visando assegurar aos segmentos sociais 
vulneráveis às crises socioeconômicas, o acesso aos bens e serviços da sociedade, e ainda, 
contribuir com o processo de organização e participação popular. Realizar pesquisas 
referentes às necessidades básicas, competindo-lhe contribuir para aliviar ou prevenir 
dificuldades de natureza social e pessoal, prestando serviços de consultas, elaborando 
planos e programas de ordem social para os funcionários do órgão e seus dependentes, 
promovendo meios de divertimento e outros. 

302 BIOQUÍMICO GENERA-
LISTA 

Participar da programação e execução de programas de saúde pública. Elaborar escalas de serviço, planos de 
trabalho, atribuições diárias e outras. Participar de campanhas de vacinação. Manipular, armazenar e dispensar 
fórmulas farmacêuticas e químicas. Analisar, por meio de métodos apropriados, a qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento, bem como analisar os respectivos recipientes e invólucros, por meio de sua me-
dição e pesagem. Fazer análises clínicas, valendo-se de técnicas específicas. Realizar estudos, análises e testes 
com plantas medicinais. Efetuar análise de alimentos para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação 
e homogeneidade. Fazer manipulações, análise, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméti-
cos. Controlar os prazos de validade, conservação, distribuição e outros aspectos dos medicamentos. Desempe-
nhar outras atividades correlatas à sua função. 

303 CONTADOR Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relató-
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rios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da implantação e execução das 
normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações 
contábeis e a prestação de contas anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-
financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 

304 
ENFERMEIRO (Vila 

Nova Floresta–Zona 
Rural) 

Auxiliar o médico nas atividades que lhe são próprias, executar serviços de cuidados de enfermagem através de 
técnicas usuais ou especificas, efetuar atividades de educação sanitária, observação, cuidados visitas e tratamento 
de doenças, gestantes e acidentados, possibilitando a recuperação da saúde individual e coletiva, atuar junto ao 
pronto atendimento médico nas urgências e emergências; realizar procedimentos que lhes são competentes, 
auxiliar nos procedimentos cirúrgicos junto ao ambulatório ou centro cirúrgico, atuar nos programas de saúde 
implantados; bem como acompanhar pacientes em estados graves no deslocamento para outros centros médicos 
e, quando necessário, no pacientes em estados graves no deslocamento para outros centros médicos e, quando 
necessário , no domicílio; manter permanente contato com médicos e chefes de clinicas para promover integral 
colaboração dos serviços de enfermagem à população, quanto a assistência medica/hospitalar; -assinar freqüência 
e atos de sua competência; trajar de modo compatível; acatar e cumprir as ordens que lhe são atribuídas; 
desempenhar sua missão com ética e profissionalismo e de conformidade com a legislação pertinente; solicitar 
equipamentos e material de consumo; responder civil e criminalmente pelos atos praticados no desempenho de 
suas tarefas; utilizar o cargo somente para a prática de lícitos e em prol do poder público Municipal e do bem 
coletivo; exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores ou por Lei, normas ou 
regulamentos 

305 FISIOTERAPEUTA 

Executa atividades que objetivam a reabilitação de indivíduos afetados por traumatismos ou 
disfunções orgânicas, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidente vascular 
cerebrais, utilizando técnicas apropriadas de exercícios, ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia, hidrote-
rapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas 
especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos 
órgãos e tecidos afetados. 

306 MÉDICO CLINICO 
GERAL (PSF) 

Prestar assistência intensiva aos cidadãos, efetuando exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamen-
tos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e bem-estar do paciente. 

307 MÉDICO VETERINÁRIO 

Efetuar o controle de focos de zoonoses no Município. Desenvolver e executar programas de nutrição animal. 
Examinar os animais para apurar seu estado de saúde e atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no 
combate à doenças transmissíveis dos animais. Prestar exames clínicos, emitir diagnósticos e prescrever medica-
mentos. Vacinar e fazer aplicações de medicamentos em animais. Prestar orientação sobre o modo de tratar e 
criar os animais. Desenvolver métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria 
dos serviços veterinários. Emitir pareceres dentro da sua área de atuação. Desempenhar outras atividades corre-
latas à sua função. 

308 NUTRICIONISTA 

Realizar, executar atividades de serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares de saúde pública, 
educação e de outros similares verificando carências alimentar e o conveniente aproveitando dos recursos dietéti-
cos, e controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a 
melhoria protéica, racionalidade dos regimes alimentares da população, disposição para cumprir ações orientadas, 
Capacidade de manter sigilo profissional, capacidade de trabalhar em equipe. Aprovação em concurso público. 

309 ODONTÓLOGO 

Diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxiofacial, fazer extrações ou restaurações, executar pequenas 
cirurgias bucais, atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde bucal em geral. Planejar e execu-
tar juntamente com a equipe, tarefas relacionadas à clinica odontológica visando o tratamento e higiene bucal; 
Utilizar de todos os recursos para manter o paciente bem, fisicamente e esteticamente; Realizar profilaxia dentá-
ria aplicando flúor, afim de manter condições saudáveis à boca; atendendo os casos específicos, para eliminar 
focos de infecções; Atender urgências/emergências odontológicas. 

310 PROFESSOR (A) CLAS-
SE “B” 

Exercer suas funções na educação infantil, educação fundamental, educação de jovens e adultos e de outras de 
competência do município na área do ensino, garantindo o amplo atendimento aos alunos da rede pública muni-
cipal e ainda desenvolver funções de coordenação ou assessoria pedagógica nas unidades escolares ou na admi-
nistração da secretaria de educação. 

311 PROFESSOR (A) 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

As atribuições do cargo de professor compreendem aquelas previstas na Lei nº. 9.394/96, de 20 de dezembro de 
1996; Lei nº. 219/08, de 19 de dezembro de 2008; Lei Complementar nº. 004/09, de 30 de dezembro de 2009 e nas 
demais legislações sobre o assunto, em especial, o Regimento Escolar das Unidades Escolares. 

312 PSICÓLOGO (A) 

Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando técnicas psicológicas 
para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e da dinâmica da 
personalidade com vistas a orientação psicopedagógico, psicoterapeuta ocupacional e ao ajustamento do 
indivíduo ao meio. 

Porto Alegre do Norte/MT, 04 de maio de 2016. 
KLÉSIA COELHO ARAÚJO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro 
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: 
um, uma, uns, umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Conhecimentos elementares de matemática: as Quatro Operações e Frações. Problemas Aplicados. Múltiplos e Divisores: 
Sequências, MMC, MDC, Divisibilidade e Divisores. Problemas Aplicados. Porcentagem: Regra de Três Simples e Juros Simples. 
Problemas Aplicados. Noções de Geometria Plana: Formas Geométricas e suas Características. Perímetro e Áreas de Figuras Planas. 
Teorema de Pitágoras. Problemas Aplicados. Teoria dos Conjuntos: Tipos de Conjuntos, Operações com Conjuntos. Problemas 
Aplicados. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA FUNDAMENTAL COMPLETO 
 Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; 
Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 
de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais; Acentuação 
Gráfica. 
 
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL COMPLETO 
Conhecimentos elementares de matemática: as Quatro Operações e Frações. Problemas Aplicados. Radiciação e Potenciação. 
Problemas Aplicados. Múltiplos e Divisores: Sequências, MMC, MDC, Divisibilidade e Divisores. Problemas Aplicados. Porcentagem: 
Regra de Três Simples e Juros Simples. Problemas Aplicados. Geometria: Figuras Geométricas Planas: Propriedades e Características. 
Relações Métricas nos Polígonos e no Triângulo Retângulo. Semelhança de Triângulos. Perímetro e Área. Problemas Aplicados. 
Geometria Espacial: Cálculo de áreas e volumes do cubo e do paralelepípedo. Problemas Aplicados. Teoria dos Conjuntos: Tipos de 
Conjuntos, Operações com Conjuntos. Problemas Aplicados. Equações: Características e Resolução de Equações do 1º e do 2º grau. 
Problemas Aplicados. Funções: Conceito e Gráficos. Estudo das Funções do 1º e do 2º grau. Problemas Aplicados. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; 
Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 
de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais; Acentuação 
Gráfica. 
 
117 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, 
Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, 
Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública, Mobilização Social, Vigilância em saúde , Territorialização. 
 
118 - AGENTE COMUNITÁTIO DE SAÚDE 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em 
equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e 
microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns 
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na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, 
Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo 
Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém 
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, 
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, 
Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue.  
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos 
e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas 
palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim). Classificação das palavras – 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 
demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, 
oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. 
Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou 
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas 
classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala.  O 
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
200 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO II 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade. 
Conceito. Funções (planejamento, organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, eficácia e efetividade. Planejamento 
estratégico, tático e operacional. Características, técnicas, ferramentas. Relação organização – ambiente. Estruturas organizacionais e 
organogramas: características, tipos, vantagens e desvantagens. Liderança: tipos de abordagens. Poder e influência. Comunicação. 
Habilidades interpessoais. Trabalho em equipe. Controle. Importância e fundamentos. Processo de controle. Instrumentos e 
ferramentas de controle do desempenho da organização. Temas contemporâneos da Administração. Qualidade Total, Reengenharia. 
Downsizing. Gestão do Conhecimento. Gestão de documentos. O ciclo vital dos documentos: arquivos correntes, intermediários e 
permanentes. Métodos de classificação dos documentos. Preservação de documentos. 
 
201 ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Segurança no trabalho; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e saída de 
medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e localização dos 
medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos 
quanto à classe terapêutica. Conceitos de medicamento, remédio, genérico, similar. Noções de farmacotécnica. Conceitos de 
fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de 
manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento 
das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e 
heterogêneas: processos de separação. Processo de esterilização. Descarte do lixo farmacêutico. Preparação de fórmulas. Portaria 
344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Políticas Públicas de Saúde, 
Portaria 648/06 de 28/03/2006; Portaria 399/06 de 22/02/2006; e Leis 8080/90 de 19/09/1990 e 8142/90 de 28/12/1990. 
 
202 AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene - asseio; 
Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de uso; Materiais Dentários: 
Características, Formas de Apresentação, Finalidades, Técnicas de Manipulação e Métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: 
Características e Finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Políticas Públicas de Saúde, 
Portaria 648/06 de 28/03/2006; Portaria 399/06 de 22/02/2006; e Leis 8080/90 de 19/09/1990 e 8142/90 de 28/12/1990.  
 
203 MONITOR (A) 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990 – e a garantia dos direitos constitucionais. A criança, seu desenvolvimen-
to e suas aprendizagens.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96. Desenvolvimento Infantil e desenvolvimen-
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to humano. Prática Esportiva e Qualidade de Vida. A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e 
desenvolvimento infantil.  
 
204 TÉCNICO CONTÁBIL 
A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as contas patrimoniais; as contas de receitas, despesas 
e custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de competência; os lançamentos e suas 
retificações. Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a constituição do capital; a subscrição e a 
integralização do capital no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens e direitos; as despesas de constituição. 
Medidas preliminares à elaboração de balanços: o balancete de verificação; as conciliações e retificações de saldos de contas; as 
provisões e os diferimentos; o inventário de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação duvidosa.  A elaboração das 
demonstrações contábeis: o Balanço Patrimonial e as suas notas explicativas; a apuração do resultado e a demonstração do 
resultado do exercício; a demonstração de lucros e prejuízos acumulados; a demonstração das mutações do patrimônio líquido; a 
demonstração das origens e aplicações de recursos; a demonstração de fluxo de caixa; a consolidação de balanços.  Decreto-Lei nº 
9.295/46; as prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83; os órgãos de classe na profissão contábil; a 
formação profissional, o exame de suficiência e a educação continuada; infrações técnicas; possíveis alterações ocorridas ou 
inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. Resolução CFC nº 1.282/10.  MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA a) 
Juros simples: definição; generalidades; cálculo dos juros; taxa de juro e prazo de aplicação; b) Juros compostos: definição; cálculo do 
montante a juro composto; determinação do fator de capitalização; cálculo do capital, da taxa e do tempo; taxas proporcionais; taxas 
equivalentes; taxa nominal; taxa efetiva; taxa real e taxa aparente; montante por períodos não inteiros. 
 
205 TÉCNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990 – e a garantia dos direitos constitucionais. A criança, seu desenvolvimen-
to e suas aprendizagens. Prática Esportiva e Qualidade de Vida. Atividades de recreação e lazer. Primeiros Socorros. Higiene Pessoal. 
Noções de Coordenação Motora. 
 
206 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
Microsoft Word 2010 em português; Microsoft Excel 2010 em português; Microsoft Windows 7 em português; Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. Lei nº 9.394 / 96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 
37 a 38, 58 a 67. Das normas para registro, guarda, arquivamento, controle e emissão de documentos escolares de alunos e profissi-
onais. Dos princípios da gestão democrática da escola pública em seus aspectos administrativos. Da organização e supervisão dos 
processos de admissão, matrícula, das normas para transferência entre estabelecimentos de ensino; da emissão de declarações, 
certificados, atestados, históricos e do registro e expedição de diplomas, garantindo a aplicação eficaz e justa das normas a todos os 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais, ativos e egressos da unidade escolar. 
 
207 TÉCNICO EM ENFERMAGEM (P/ Vila Nova Floresta “Zona Rural”) 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do 
paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de 
medicamentos. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão. Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde 
Pública: Participar da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; 
conhecer doenças infecto parasitárias e demais patologias atendidas na rede básica. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica: 
Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). 
Noções de Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré- parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e 
seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes 
mellitus e hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco 
de vida, auxiliando-os com técnicas científicas.  
 
208 TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Vistoria Administrativa; Evolução da Vigilância Sanitária no Brasil. Vigilância Sanitária: Conceitos, Áreas de abrangência e Funções. 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Saúde Pública: Papéis da ANVISA e sua relação com o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária/ Competências da União, Estados e Municípios com relação à Vigilância Sanitária. RDC 216/04. Lei nº 9.782/1999 e suas 
alterações. Lei nº 6.437/1977 e suas alterações. Decreto-Lei nº 986/1969 e suas alterações. 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos 
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e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas 
palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 
demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, 
oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. 
Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou 
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas 
classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. O significado das palavras. 
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
300 ADVOGADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria Da Constituição; Teoria das Normas e Princípios Fundamentais; Constituição Federal de 1988 (até 
a Emenda Constitucional 091/2016) e ADCT. Direitos Fundamentais e Direitos Individuais; Direitos Sociais e Direito De 
Nacionalidade; Direitos Políticos e Partidos Políticos; Controle de Constitucionalidade; Organização do Estado Brasileiro; 
Organização dos Poderes e Funções Essenciais à Justiça. Súmulas STJ/ STF.  DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública: 
princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso 
do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; delegação: concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, 
requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: 
administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Processo administrativo (Lei n° 9.784/99): das disposições gerais; dos 
direitos e deveres dos administrados. Responsabilidade civil do Estado. Lei n.° 8.429, de 2/6/92: das disposições gerais; dos atos de 
improbidade administrativa. Licitação: conceito, objeto, finalidades e princípios, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, 
modalidades e tipos, inclusive Pregão na forma da Lei nº 10.520/2002. Contratos Administrativos: conceito; características. 
Inexecução do contrato: rescisões e sanções. DIREITO CIVIL: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência da lei, 
aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. Das Pessoas. Pessoas Naturais: personalidade, capacidade e 
ausência. Das Pessoas Jurídicas: disposições gerais. Dos Bens: bens imóveis; bens móveis; bens fungíveis e consumíveis; bens 
divisíveis; bens singulares e coletivos; bens públicos. Negócio Jurídico. Defeitos do Negócio Jurídico: erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão e fraude contra credores. Simulação. Reserva Mental. Invalidades do Negócio Jurídico: nulidades absolutas e relativas. 
Prescrição e Decadência. Obrigações: conceito, obrigações de dar coisa certa, obrigações de dar coisa incerta, obrigações de fazer, 
obrigações de não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias; teoria geral do 
pagamento. Teoria Geral dos Contratos (Princípios, Espécies, Vícios Redibitórios, Evicção e Extinção). Responsabilidade Civil. Posse e 
Propriedade. Obs.: Conteúdo em conformidade com a Lei 13.146/15. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Das normas fundamentais e da 
aplicação das normas processuais. Da jurisdição e da ação. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da 
competência interna. Dos sujeitos do processo: das partes e procuradores. Do litisconsórcio e da intervenção de terceiros. Do 
Ministério Público. Da advocacia pública. Da defensoria pública. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Dos atos processuais: forma, 
tempo e lugar; comunicação; nulidade; substituição; registro; valor da causa. Da tutela provisória: tutela de urgência e da evidência. 
Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo  de conhecimento e cumprimento de sentença. Procedimento 
comum. Cumprimento de sentença. Procedimentos especiais. Do processo de execução. Da execução em geral. Das diversas 
espécies de execução dos embargos à execução. Da suspensão e da extinção. Do processo de execução. Dos processos nos tribunais 
e dos meios de impugnação das decisões judiciais: da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais; 
dos recursos. Informatização do Processo Judicial (Lei no 11.419/2006). Obs.: Conteúdo em conformidade com a Lei 13.105/15 
.DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade social: conceito; organização e princípios constitucionais. Regime Geral da Previdência 
Social: beneficiário, benefícios e custeio (Leis nº 8.212/91 e 8.213/91). Seguridade Social do Servidor Público: noções gerais, 
benefícios e custeio. DIREITO PENAL: Aplicação da lei penal; Princípios da legalidade do Direito Penal; A lei penal no tempo e no 
espaço. Tempo e lugar do crime. Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Pena cumprida no estrangeiro. Eficácia da 
sentença estrangeira. Contagem de prazo. Fraudes não computáveis da pena. Interpretação da lei penal. Analogia. Irretroatividade 
da lei penal. O fato típico e seus elementos. Tipicidade. Crime consumado e tentado. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, 
arrependimento posterior e crime impossível. Ilicitude e causas de exclusão. Excesso punível. Culpabilidade. Elementos e causas de 
exclusão. Concurso de pessoas. Concurso de crimes. Teoria geral das penas. Penas em espécie. Principais crimes contra a pessoa. 
Principais crimes contra o patrimônio. Principais crimes contra a administração pública. PROCESSO PENAL: Princípios aplicáveis ao 
direito processual penal. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Inquérito policial. Princípios 
gerais e informadores do processo. Tipos de processo penal e procedimentos processuais penais. Ação penal. Ação civil. Jurisdição e 
Competência. Questões e processos incidentes. Prova. Juiz, Ministério Público, acusado e defensor. Assistentes e auxiliares da 
justiça. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Citações e intimações. Processo e procedimentos. Procedimento de 
crimes de responsabilidade de servidores públicos. Juizados Especiais Criminais. Sentença e coisa julgada. Prazos. Características, 
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princípios e contagem. Nulidades. Recursos em geral. Habeas corpus e seu processo. Disposições constitucionais aplicáveis ao 
direito processual penal. DIREITO TRIBUTÁRIO. Sistema Tributário Nacional: disposições gerais, competência tributária, limitações 
da competência tributária, competência privativa da União, dos estados e dos municípios, competência residual. Princípios jurídicos 
da tributação: legalidade, anterioridade, igualdade, competência, capacidade contributiva, vedação do confisco, liberdade de 
tráfego. Tributo: conceito e espécies; classificação dos tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios, contribuições sociais; função dos tributos. Legislação tributária: leis, tratados e convenções internacionais, decretos e 
normas complementares; vigência e aplicação da legislação tributária; interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação 
tributária: principal e acessória; fato Gerador; sujeito ativo; sujeito passivo: solidariedade, capacidade tributária, domicílio 
tributário; responsabilidade tributária: dos sucessores, de terceiros e por infrações. Crédito Tributário: constituição - lançamento; 
suspensão; extinção; exclusão; garantias e privilégios. Administração tributária: fiscalização - sigilo comercial, dever de informar e 
sigilo profissional, sigilo fiscal, auxílio da força pública, excesso de exação e responsabilidade pessoal do agente público; dívida ativa; 
certidões negativas. Direito tributário: conceito, denominações e finalidade; natureza, posição e autonomia. Noções do processo 
administrativo tributário. Crimes contra a ordem tributária. DIREITO EMPRESARIAL.  Direito de empresa: caracterização, inscrição e 
capacidade. Empresa, Empresário e Estabelecimento. Sociedades comerciais.  Títulos de crédito. DIREITO FALIMENTAR. Falência e 
recuperação judicial: Requisitos. Processamento. Crimes Falimentares.  DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. Lei De 
Responsabilidade Fiscal. Finanças públicas na Constituição de 1987. Orçamento: conceito, espécies, natureza jurídica, princípios 
orçamentários, normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320, de 17/3/64), fiscalização e controle interno e externo dos 
orçamentos. Despesa pública: conceito, classificação, princípio da legalidade; técnica de realização da despesa pública: empenho, 
liquidação e pagamento; disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública: conceito, ingressos e receitas; 
classificação: receitas originárias e receitas derivadas; preço público e sua distinção com a taxa. Dívida ativa da União de natureza 
tributária e não-tributária. Crédito público: conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e 
conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. Ordem constitucional econômica: princípios 
gerais da atividade econômica. Política agrícola e fundiária e reforma agrária. DIREITO DO TRABALHO.  Contrato individual de 
trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do contrato de trabalho. Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de 
empresas. Desconsideração da personalidade jurídica. Salário e remuneração. 13o salário. Equiparação salarial. Suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho. Jornada de Trabalho. Aviso Prévio. Justa Causa. Direito coletivo. Organizações sindicais. Acordo 
e Convenção Coletiva de Trabalho. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Processo do trabalho. Atos processuais. Formas de 
comunicação dos atos processuais. Procedimentos. Prescrição e decadência. DIREITO DO CONSUMIDOR. Conceito de consumidor. 
Relação de consumo. Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Ações de responsabilidade do fornecedor 
de produtos e serviços. Aplicação do CDC à Administração Pública como consumidora e prestadora de serviço. DIREITO AMBIENTAL. 
Princípios do Direito Ambiental. A Constituição Federal e o meio ambiente. O estudo de impacto ambiental e a Administração 
Pública. Politica Nacional do meio Ambiente. Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. Crimes contra o meio 
ambiente.  
 
301 ASSISTENTE SOCIAL 
Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social: Análise crítica das influências teórico metodológicas e as formas 
de intervenção construídas pela profissão em seus distintos contextos históricos. Condições e relações de trabalho, espaços sócio-
ocupacionais, atribuições contemporâneas. Fundamentos éticos, ética profissional e legislação específica: lei de regulamentação da 
profissão (Lei nº 8.662/1993). Código de Ética Profissional do Assistente Social. Legislação social: Lei nº 8.212/1991, complementos e 
alterações (Lei Orgânica da Seguridade Social). Lei nº 8.742/1993, complementos e alterações (Lei Orgânica da Assistência Social). 
Legislação social para segmentos específicos: Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH). ECA. Politica Nacional de Saúde Mental. Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Política Nacional para 
Integração da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 3298/1999). A dimensão técnico-operativa do serviço social: Concepções sobre 
instrumentos e técnicas. Entrevista; Visita Domiciliar; Visita Institucional; Trabalho em Rede; Ação Socioeducativa com Indivíduos, 
Família e Grupos. Abordagens individual e coletiva. Estudo Social; Perícia Social; Relatório Social; Laudo Social; Parecer Social. 
Seguridade social no Brasil: relação Estado/sociedade. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do 
adolescente. Concepções e modalidades de família, estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas e programas sociais 
dirigidas aos segmentos: crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, homens, afrodescendentes, pessoas com deficiência, 
pessoas com transtorno mental, pessoas vítimas de violência, usuários de álcool e outras drogas, e respectivas legislações. 
 
302 BIOQUÍMICO GENERALISTA 
Biossegurança. Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. Estudos das 
anemias e leucemias. Principais reações sorológicas na rotina de imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação, 
hemaglutinação, neutralização, precipitação, imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos, técnicas e métodos de diagnóstico. 
Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de infecções, a partir de diversos materiais biológicos, 
dando ênfase aos agentes bacterianos. Estudo dos protozoários e helmintos: diagnóstico, colheita e conservação do material 
biológico, preparo de reativos e corantes. Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, 
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teciduais e sanguíneos e helmintos. Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. Controle de 
qualidade em análises clínicas.  Estudo dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. Vias de 
administração. Estudo da concentração plasmática dos fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores fisiológicos e 
patológicos que afetam a resposta farmacológica. Interação medicamentosa. Assistência e Atenção Farmacêuticas: atuais conceitos e 
a realidade brasileira. Farmacoepidemiologia: os indicadores de prescrição da OMS. 
 
303 CONTADOR 
1 – GERAL a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as variações patrimoniais; os livros 
contábeis; as contas de receitas, despesas e custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o 
de competência; os lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a 
constituição do capital; a subscrição e a integralização do capital, no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens 
e direitos; as despesas de constituição. c) Os registros das operações típicas de uma empresa: compras e vendas; movimentação de 
estoques; custo com pessoal; serviços de terceiros, prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões; operações 
financeiras, de empréstimos e de descontos; lançamentos de destinação do resultado. d) Medidas preliminares à elaboração de 
balanços: o balancete de verificação; as conciliações e retificações de saldos de contas; as provisões e os diferimentos; o inventário 
de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação duvidosa. e) A avaliação dos ativos e passivos: a avaliação e a escrituração 
pelo custo de aquisição; a correção monetária; as reavaliações; a avaliação de investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial; as empresas coligadas e controladas. f) A elaboração das demonstrações contábeis: o balanço patrimonial e as suas 
notas explicativas; a apuração do resultado e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de lucros e prejuízos 
acumulados; a demonstração das mutações do patrimônio liquido; a demonstração das origens e aplicações de recursos; a 
demonstração de fluxo de caixa. a consolidação de balanços. g) Os registros contábeis na reestruturação de empresas: características 
principais das incorporações, fusões e cisões de empresas; os registros contábeis correspondentes. 2 CONTABILIDADE DE CUSTOS: a) 
Elementos conceituais: o fluxo de valores no ciclo operacional interno das entidades; a inserção da contabilidade de custos na 
contabilidade e sua obediência aos princípios fundamentais de contabilidade; a diferenciação entre os custos e as despesas; o 
conceito de portador dos custos. b) As possíveis classificações dos custos: as espécies de custos; os custos e o grau de ocupação da 
empresa; o princípio da causação e os custos diretos e indiretos; os custos necessários e desnecessários. c) Os objetivos da 
Contabilidade de Custos: a apreensão das variações patrimoniais havidas e a avaliação dos estoques de produtos e serviços; os 
preços de venda e o resultado dos produtos e/ou serviços; o controle da economicidade das operações; a análise de alternativas 
quanto aos produtos e processos de produção, administração e comercialização. d) Caracterização dos sistemas de custeamento - o 
grau de respeito à causação: os custos diretos e indiretos; as classes de valores utilizados: reais, padronizados, projetados ou 
simulados; a consideração ao grau de ocupação da entidade: os custos fixos e variáveis; a formalização dos registros: o monismo e o 
dualismo; as contas espelhadas. e) Os principais sistemas de custeamento: conceituação e características dos principais sistemas de 
custeamento; o custeio por absorção e suas principais modalidades, especialmente quanto ao tratamento dos custos indiretos; o 
custeio-padrão; o custeio direto e o custeio marginal; o custo-meta; o custeio por atividades; a integração dos registros de custos à 
escrituração contábil. 3 AUDITORIA CONTÁBIL: a) Características: conceito, objetivo e campo de atuação; a auditoria na área 
empresarial e no setor público; a auditoria interna e a auditoria externa independente; o perfil profissional do auditor; a auditoria 
das empresas integrantes do mercado de capitais. b) Trabalho de auditoria: o planejamento e a execução dos trabalhos; os papéis de 
trabalho; o estudo e a avaliação dos sistemas de controle interno; os tipos de auditoria nas empresas privadas. c) Legislação: 
legislação profissional vigente sobre a matéria, especialmente as NBC P 1 e NBC T 11 e possíveis alterações e inclusões até sessenta 
dias antes da realização do concurso. 4 TEORIA DA CONTABILIDADE: a) A Contabilidade: conceito e objetivos; os diversos ramos 
aplicados da Contabilidade; os profissionais e os usuários. b) Evolução histórica da Contabilidade. c) Os princípios fundamentais de 
contabilidade: os princípios fundamentais de contabilidade como essência das doutrinas contábeis aceitas e base das normas 
brasileiras de contabilidade; conteúdos das resoluções CFC nº 1.282/10. 774/94 e 900/01, que aprovam o apêndice à primeira 
resolução e possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. 5 LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL: 
a) Legislação profissional - a regulamentação profissional do contabilista: o Decreto-Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, 
especialmente a Resolução CFC nº 560/83.5 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE: a) Princípios fundamentais de 
contabilidade: Resolução CFC nº 750/93.b) Apêndice aos princípios fundamentais da Contabilidade: Resolução CFC nº 774/94. 
Resolução CFC nº 900/01.6 MATEMÁTICA FINANCEIRA: a) Juros simples: definição, conceito, generalidades; cálculo do juro; 
homogeneidade entre a unidade de tempo, de taxa de juro e do prazo de aplicação; definições e considerações sobre taxa 
proporcional, nominal e efetiva; juro exato. b) Comercial, pela regra dos bancos; multiplicador fixo e divisor fixo; montante: definição, 
conceito, generalidades. c) Desconto comercial ou "por fora"; desconto racional ou "por dentro"; relação entre os descontos 
comerciais ou "por fora” e critérios do desconto racional ou "por dentro". d) Juros compostos: definição, conceito, generalidades; 
cálculo do montante; resolução de exercícios empregando. e) Tabela Financeira e/ou Logarítmica; convenção linear, exponencial; 
taxas proporcionais, equivalentes, nominal e efetiva; desconto racional.  
 
304 ENFERMEIRO (P/ Vila Nova Floresta “Zona Rural”) 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
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2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; 
Cálculos em drogas e soluções; Diagnóstico e cuidados de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, 
nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós operatório: mediatos e imediatos; Tipos e técnicas de isolamento em 
doenças transmissíveis; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, cardiorrespiratória, choque, edema 
agudo do pulmão, acidente vascular cerebral, poli traumatismo; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento 
materno e desmame, diarreia e TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na Assistência 
Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, planejamento familiar; Enfermagem 
na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melittus (DM); Enfermagem nos 
programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase; Imunização; Visita domiciliar.  
 
305 FISIOTERAPEUTA 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, 
manipulações e cinesioterapia respiratória. Analise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação. Indicação, 
contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial 
e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de Ortiz e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e 
procedimentos fisioterápicos.  
 
306 MÉDICO CLINICO GERAL (PSF) 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde 
Pública e Medicina Geral. Saúde Pública. Medicina Social e Preventiva. Código de Processo Ético. Epidemiologia e Fisiopatologia. 
Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, 
gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema 
endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Hipertensão arterial. 
Abordagem das queixas comuns em serviços de urgência. Exames complementares invasivos e não invasivos de uso frequente na 
prática clínica diária.  Emergências clínicas. Doenças infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença menigocócica, infecções por anaeróbicos, 
toxoplasmose, viroses.  
 
307 MÉDICO VETERINÁRIO 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Sistema Sanguíneo, Linfático e Cardiovascular. Sistema Digestivo. Sistema Endócrino. 
Olho e Ouvido. Afecções Generalizadas. Sistema Imune. Distúrbios Metabólicos. Sistema Musculoesquelético. Sistema Nervoso. 
Influências Físicas. Sistema Reprodutivo. Sistema Respiratório. Pele. Sistema Urinário. Comportamento. Valores e Procedimentos 
Clínicos. Animais Silvestres e de Laboratório. Manejo, Criação e Nutrição. Farmacologia. Doenças Aviárias. Toxicologia. Zoonose. 
Vigilância sanitária e epidemiológica de alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia das intoxicações e 
toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia: Epidemiologia geral e aplicada – princípios 
gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à vigilância sanitária. 
Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatística de morbidade. Prevalência. Incidência. Proporções, 
coeficientes, índices utilizados em estudo de saúde. Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. Específicas. 
Doenças infectocontagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose. 
Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas 
por protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematoides. Ascaridíase. Ancilostomíase. Determinadas por 
cestoides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle de 
roedores. Controle de vetores. Quirópteros. Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e terapêutica 
médico-veterinária. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal. 
Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. 
Zootécnica. Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna 
sinantrópica. Medidas de controle urbano de animais domésticos. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Vigilância 
Epidemiológica. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Informações Epidemiológicas. Calendário 
de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. Bemestar animal. Ética Profissional. 
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308 NUTRICIONISTA 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo 
de desenvolvimento; nutrientes : definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. 
Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; 
nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, 
aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, 
produção e distribuição de refeições; avaliação. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação 
da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semiquantitativo; avaliação do estado nutricional de comunidade: 
métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; avaliação de consumos e hábitos 
alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômicos-culturais; antropologia social e conduta 
alimentar; hábios alimentares regionais: fundamentos, evolução e modificação; programa de educação nutricional de trabalhadores 
e seus familiares. Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; 
cuidados nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado 
nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: traumatismo; 
cuidado nutricional congestiva, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio 
metabólico, na hipertensão. Normas legais e técnico operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, 
cantinas e demais locais de refeição nos órgãos  municipais.  
 
309 ODONTÓLOGO 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e 
pescoço, espaços teciduais potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, 
anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, dentes inclusos, complicações bucossinusais, fraturas 
faciais,  infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas, 
lesões pré-malignas, neoplasias malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, lesões 
pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das glândulas 
salivares, doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas específicos e distração 
osteogênica. Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, anestésicos locais, 
vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos.  Radiologia oral e maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e 
extraorais, interpretação radiográfica, lesões radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e 
radiopacas dos maxilares.  
 
310 PROFESSOR (A) CLASSE “B” 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: A educação como processo de construção histórica; A constituição histórica da escola pública brasileira; A 
educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO - A relação educação e sociedade: a 
função social da escola. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; A constituição da 
personalidade do indivíduo e suas relações com a educação; O papel dos vínculos afetivos na aprendizagem. TEORIAS PEDAGÓGICAS 
- Teorias educacionais; CURRÍCULO (TEORIA E PRÁTICA) - Teorias curriculares (clássicas, modernas e pós-modernas); Currículo, 
interdisciplinaridade e transversalidade. DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO - Gestão e organização da sala de aula; Planejamento 
educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - A avaliação como parte integrante do processo 
de ensino-aprendizagem; Funções da avaliação escolar e a análise dos resultados; Práticas avaliativas: sujeitos, objetos e métodos da 
avaliação. As políticas educacionais, os programas do Governo Federal para o desenvolvimento da educação pública brasileira; A 
organização e a estrutura dos sistemas de ensino no Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 73 e 129 a 144). Artigos 
205 a 214 da Constituição Federal.  Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  Lei nº 9 .394 / 96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 37 a 38, 
58 a 67. Lei Nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação-PNE). PESQUISA EDUCACIONAL - O papel da pesquisa na formação do 
professor; O processo ação-reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho pedagógico; A pesquisa qualitativa e o trabalho educativo. 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - As tecnologias da comunicação e informação nas práticas educativas.  
 
311 PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO FÍSICA 
Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. 
Processo de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da aprendizagem 
FUNDAMENTOS LEGAIS E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação 
escolar brasileira. Lei Nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Lei: 13.005/2014(Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB). Educação Física no contexto geral da 
educação. Preparação profissional em Educação Física e desporto. Educação Física, esporte e sociedade. Competências profissionais. 
O papel do professor na aprendizagem. Educação Física e sua historicidade. Pedagogia do desporto. Código de ética da Educação 
Física. Didática da Educação Física. Relação entre Educação Física, corporeidade e ludicidade. Motricidade Humana. Jogos e 
brincadeiras como construção de possibilidades lúdicas no estudo, no trabalho e no lazer. Cineantropometria: medidas 
antropométricas, composição corporal, testes e prescrição de exercícios. Metodologia da pesquisa em Educação Física. Treinamento 
desportivo: princípios desportivos, qualidades físicas do desporto, métodos. Fisiologia do treinamento. Dança: técnicas, práticas e 
vivências coreográficas escolares. Higiene da atividade física. Desporto escolar: fundamentação técnica, tática e regras dentro do 
processo didático-pedagógico. 
 
312 PSICÓLOGO (A) 
Políticas Públicas de Saúde: Portaria 2488/11.  Leis 8080/90 de19/09/1990 (princípios e diretrizes). Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 
2006. Constituição Federal artigos 196 a 200. Gestão de Pessoas. Técnicas de recrutamento e seleção. Treinamento e 
desenvolvimento. Diagnóstico de necessidades. Tipos e técnicas. Avaliações de treinamento e desenvolvimento. Desenvolvimento de 
equipe. a) Conceitos. b) Conceituação de grupo. c) Estágios de desenvolvimento do grupo. d) Fenômenos do campo grupal. e) 
Metodologias. Desenvolvimento gerencial: a) Conceitos e ações. b) Demandas contemporâneas para o gestor de pessoas. 
Ferramentas de desenvolvimento: coaching, mentoring e couseling. Gestão do desempenho. Definição de avaliação de desempenho. 
Importância e finalidades. Métodos: tradicionais e modernos. Carreira e motivação. Técnicas de diagnóstico e estratégias de ação. 
Retenção e manutenção de recursos humanos. Higiene e segurança do trabalho. Programas de benefícios. Turnover e absenteísmo. 
Clima organizacional. Reabilitação e readaptação funcional. Gestão por competências. Definição e mapeamento de competências. A 
seleção, o desenvolvimento, a avaliação de desempenho, a remuneração e a carreira das pessoas na gestão por competências. As 
Relações Interpessoais no trabalho. Motivação. As teorias, a importância e as abordagens contemporâneas da motivação. Aplicações 
dos conceitos de motivação. O Processo de comunicação. Comunicação interpessoal. Liderança; Conceito e abordagens. Questões 
contemporâneas. Liderança eficaz. Conflito. Natureza e fases do conflito. Habilidades interpessoais; Gerenciamento do conflito - 
possibilidades de intervenção. Autoconhecimento e percepção do outro. Assédio moral no trabalho. Avaliação e entrevista 
psicológica. Princípios e métodos. Classificação dos tipos e finalidades. Técnicas utilizadas. Testes psicométricos e impressionistas. 
Jogos e dinâmicas de grupo. Saúde Mental e Trabalho. Psicodiagnóstico. Estruturas da personalidade. Neuroses, psicoses e perversão. 
Natureza e causa dos distúrbios. Mecanismos de ajustamento. Psicopatologia: alterações da percepção, representação, juízo, 
raciocínio, memória, atenção, consciência e afetividade, doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, 
ansiedade). Saúde ocupacional: qualidade de vida no trabalho. Os vínculos nas instituições. Transtornos mentais e do 
comportamento relacionado ao trabalho. Psicoterapias. Intervenções grupais.  
 
Porto Alegre do Norte/MT, 04 de maio de 2016. 
 

KLÉSIA COELHO ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
ANEXO IV – A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

EXO IV– A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 
A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, 
 
Nos termos do EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, requeiro a isenção do paga-
mento da taxa de inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
 
Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua condição de 
hipossuficiente financeiramente. 
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente deverá apre-
sentar todos os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente na forma prevista no item 3.11.2 do EDITAL Nº. 
001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, bem como deverá executar todos os procedimentos exi-
gidos no item 3.11.3. 
 
DECLARAÇÃO 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público EDITAL Nº. 
001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, que sou membro de família de baixa renda, nos termos 
do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Gover-
no(s), com o  nº____________________________________________; 
 
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 001/2016  – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabili-
dade, podendo a Comissão do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro 
tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do concurso Público, podendo ado-
tar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
 
Assinatura do Candidato:______________________________________________________ 
 
 

USO EXCLUSIVO DO IBEG 
 
PEDIDO DEFERIDO 
 
PEDIDO INDEFERIDO 
 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – MT 
CNPJ: 03.238.672/0001-28 

 

34 
Concurso Público para Provimento de Cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT  

EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

ANEXO IV –B – MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 
 
A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
 
 
Nos termos do EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, requeiro a isenção do paga-
mento da taxa de inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE: 
 
Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 
 
Informe os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que o candidato: 
 

NOME R.G PARENTESCO SALÁRIO/RENDA MENSAL 
    
    
    
    

 
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 001/2016  – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabili-
dade, podendo a Comissão Organizadora do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou 
qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público 
podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

ANEXO V – A– REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
Este formulário destina-se aos candidatos que necessitam de condições especiais para a realização das provas do Concurso Público 
(pessoas com deficiência, recém-acidentados, recém-operados, candidatas que estiverem amamentando etc.).  
 
A 
Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, 
 
Eu,__________________________________________________________________________, inscrição nº _______________, CPF 
nº.___________________________________________ portador(a) do documento de identificação n. ________________________, 
expedido pelo(a)________________________________, candidato(a) ao Concurso Público para o cargo de 
__________________________________________________________________________ do EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, venho requerer a V. Sa. condições especiais para realizar a prova, conforme as 
informações prestadas a seguir.  
 
 
 
_______________________________________ _____/_____________________ /2016.  
Local  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 

ATENÇÃO! 
• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo os critérios de 
viabilidade e razoabilidade.  
• O candidato com deficiência ou seu representante deverá anexar no sistema de inscrição, este Requerimento, devidamente 
preenchido, juntamente com o laudo, até o final das inscrições. 
• O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer as provas, deverá anexar a este requerimento a 
justificativa da necessidade acompanhada de parecer do especialista da área de sua deficiência.  
• O candidato que sofreu acidente ou foi operado recentemente ou está acometido por alguma doença deverá entregar este 
formulário devidamente preenchido com o respectivo atestado médico.  
• A candidata que estiver amamentando deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do 
acompanhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade.  
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EDITAL Nº. 001/2016  – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT 
 

ANEXO V –B – REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
PREENCHA CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES PARA QUE O IBEG POSSA ATENDER A SUA NECESSIDADE DA MELHOR FORMA 
POSSÍVEL.  
ASSINALE, COM UM X, O MOTIVO DO REQUERIMENTO:  
( ) Pessoa com deficiência ( ) Amamentação ( ) Outro. Qual? ___________________________________________________________ 
1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
1.1 VISUAL  
(  ) Total (cego) (   ) Subnormal (parcial)  
Circule os recursos necessários para fazer a prova:  
a) para cegos – prova em Braille, ledor de prova, máquina Perkins, reglete de mesa, punção, cubaritmo, sorobã, folhas brancas e  
limpas e mesa espaçosa;  
b) para visão subnormal – ledor de prova, lupa manual, luminária ou abajur, papel para rascunho, caneta, pincel atômico, mapas e  
gráficos em relevo, máquina de datilografia comum e prova ampliada.  
Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo.  
( ) Tamanho 14 ( )Tamanho 16 ( )Tamanho 18 ( )Tamanho 20  
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  
NOTA: A prova para os deficientes visuais totais, que optarem por ledor de prova, será lida e registrada por um profissional 
capacitado.  
Para maior segurança do candidato, todos os procedimentos e as explicações verbais feitos durante a realização da prova serão 
gravados em aparelhos apropriados, que serão ouvidos posteriormente, para conferência das declarações do candidato.  
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
1.2 AUDITIVA  
( ) Total ( ) Parcial  
Faz uso de aparelho? Sim ( ) Não ( )  
Precisa de Intérprete de LIBRAS? Sim ( ) Não ( )  
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
1.3 FÍSICA  
Parte do corpo:  
( ) Membro superior (braços/mãos)  
( ) Membro inferior (pernas/pés)  
( ) Outra parte do corpo. Qual? ___________________________________________________  
Necessita de um fiscal para preencher o cartão-resposta e/ou a folha de resposta? Sim ( ) Não (  ) 
Utiliza algum aparelho para locomoção?  
Sim ( ) Não ( ) Qual? _________________________________________________________  
Necessita de algum móvel especial para fazer as provas? Sim ( ) Não ( )  
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( )  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – MT 
CNPJ: 03.238.672/0001-28 

 

37 
Concurso Público para Provimento de Cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT  

Circule o(s) objeto(s) necessário(s) para fazer a prova:  
(cama, poltrona, mesa espaçosa, cadeira confortável, máquina de datilografia comum, prancheta.)  
 
Registre, se for o caso, outras condições necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
2. AMAMENTAÇÃO  
Nome completo do acompanhante do bebê  
_____________________________________________________________________________  
Nº do documento de identificação (RG): ___________________Órgão expedidor:____________  
Observação: O original desse documento deverá ser apresentado no dia da prova.  
3. OUTROS  
Candidato com outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde  
 
(acidentado, operado e outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias:  
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
_______________________________________ _____/_____________________ /2016.  
Local  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


