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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018 – REPUBLICAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de General Carneiro- MT, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 

da Constituição Federal mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para 
Admissão de Pessoal, pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme abaixo discriminado: 

 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E DEMAIS 
VANTAGENS. 

 

CARGO C/H Vagas Venc. (R$) Requisitos Mínimos 

Agente Administrativo - Sec. Adm. 40 5 + 5 CR 1.100,00 Ensino Médio concluído. 

Agente de saúde ambiental 40 2+2CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

Agente de saúde 40 3+ 3 CR 965,00 Ensino Médio concluído 

Agente Sanitário - Sec. Saúde 40 2+2 CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

Apoio - Sec. Educação 40 6 + 6 CR 965,00 Ensino Fundamental concluído. 

Assistente Social - Assistência 
Social 

40 1+ 1 CR 2.300,00 
Superior em Serviço Social + Registro no Conselho da 
Classe 

Auxiliar de Saúde Bucal 40 1 965,00 Ensino Médio concluído. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Sec. 
De Administração 

40 17 + 10 CR 965,00 Ensino Fundamental incompleto. 

Contador - Sec. Administração 40 1+1 CR 2.500,00 
Superior em Ciências Contábeis + Registro no 
Conselho da Classe. 

Dentista - Sec. Saúde 40 2+ 2 CR 3.507,00 
Superior em Odontologia + Registro no Conselho da 
Classe. 

Enfermeiro - Sec. Saúde 40 3+3 CR 1.800,00 
Superior em Enfermagem + Registro no Conselho da 
Classe. 

Engenheiro Civil - Sec. 
Administração 

40 1+1 CR 4.000,00 
Superior em Engenharia Civil+ Registro no Conselho 
da Classe. 

Farmacêutico/ Bioquímico - Sec. 
Saúde 

40 2+ 2 CR 2.450,00 
Superior em Farmácia + Habilitação em 
Bioquímica/Biomedicina+ Registro no Conselho da 
Classe. 

Farmacêutico/ Bioquímico - Sec. 
Saúde 

20 1+1 CR 1.314,85 
Superior em Farmácia + Especialização em 
Bioquímica/Biomedicina + Registro no Conselho da 
Classe. 

Fiscal de Tributos - Sec. 
Administração 

20 2+ 4 CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

Fisioterapeuta - Sec. Saúde 40 1+1CR 1.800,00 
Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho da 
Classe. 
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Gari - Sec. Obras 20 10+10 CR 965,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Merendeira - Sec. Saúde 40 2+ 2 CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

Monitor - Sec. Educação 40 5+ 5 CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

Motorista - Sec. As. Social 40 2 + 2 CR 965,00 Ensino Médio concluído e CNH, no mínimo, categoria B 

Motorista - Sec. Educação 40 6 + 5 CR 965,00 Ensino Médio concluído e CNH, no mínimo, categoria D 

Motorista - Sec. Obras 40 2 + 2 CR 965,00 Ensino Médio concluído e CNH, no mínimo, categoria D 

Motorista - Sec. Saúde 40 2 + 2 CR 965,00 Ensino Médio concluído e CNH, no mínimo, categoria D 

Nutricionista - Sec. Educação 40 1+ 1CR 1.500,00 
Superior em Nutrição + Registro no Conselho da 
Classe. 

Orientador Social - Assistência 
Social 

40 1+ 2 CR 1.500,00 Ensino Médio concluído. 

Professor de Capoeira - Sec. 
Assistência Social 

40 1+1 CR 1.050,00 Ensino Médio concluído. 

Professor Leigo ( indígena) – 
Escola Indígena Municipal Maria 
Antonia 

40 03 + 03 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal Olavo 
Bilac 

40 04 + 04 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal Santa 
Luzia 

40 02 + 02 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal Dom 
Pedro I 

40 01 + 01 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal 15 de 
Novembro 

40 03 + 03 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal Duque 
de Caxias 

40 02 + 02 CR 965,00 Ensino Médio + Língua nativa da tribo (Xavante). 

Professor Leigo (indígena) 40 05 + 05 CR 965,00 
Ensino Médio + Língua nativa da tribo 
(Xavante/Bororos). 

Professor Leigo (indígena) – 
Escola Indígena Municipal Santa 
Izabel 

40 02 + 02 CR 965,00 
Ensino Médio + Língua nativa da tribo 
(Xavante/Bororos). 

Professor - Sec. Educação 30 5+ 4 CR 1.841,51 Superior em Pedagogia. 

Psicólogo - Sec. Saúde 40 1+ 2CR 3.507,00 
Superior em Psicologia + Registro no Conselho da 
Classe. 
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Psicólogo - Sec. Assistência Social 40 1+ 2 CR 2.300,00 
Superior em Psicologia + Registro no Conselho da 
Classe. 

Técnico em Enfermagem - Sec. 
Saúde 

40 5+ 3 CR 996,24 
Ensino Médio concluído + Curso Técnico e Registro no 
Conselho da Classe. 

Vigilante de endemias 40 1 +1 CR 965,00 Ensino Médio concluído. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 25 de outubro até às 23 horas e 59 minutos do dia 07 de novembro de 2018, através do 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (Horário de Brasília). 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, 
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo Seletivo Simplificado e efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e 
imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 08/11/2018. 
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes: 

ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM R$ 
Ensino Fundamental 30,00 
Ensino médio 50,00 
Ensino Superior  80,00 

2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 08 de novembro de 2018, disponível no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação 
de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 08 de novembro de 2018, 
não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições via Internet 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome, sobrenome e CPF corretamente e indicar o cargo para o 
qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais 
consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.13. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, comparecer ao 
local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja coincidência do dia e do 
horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções.  
2.2.13.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por período 
2.2.14. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: pagamento realizado 
em duplicidade, a maior, fora do prazo ou anulação do Processo Seletivo Simplificado. 
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2.2.15. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
2.3 - O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo 
se atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão da 
Justiça Eleitoral.  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  

2.3.6. Apresentar Exame Médico Admissional, acompanhado de exames complementares, conforme a natureza do 
cargo, em que ateste a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    

2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
2.3.8. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, apresentando certidão negativa 
de antecedentes criminais, dos últimos cinco anos, expedida pelo Foro da Justiça Estadual do local de sua residência; 
2.3.9. Não receber proventos de aposentadoria conforme teor do Artigo 37, Parágrafo 10 da Constituição Federal, com a 
redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória; 
2.3.10. Apresentar declaração de bens; 
2.3.11. No ato da contratação, o candidato não poderá estar incompatibilizado para contratação em nova função 
pública, mesmo que esteja afastado em licença sem vencimento, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação de 
cargos prevista na Constituição Federal; 
2.3.12. Possuir documento oficial de identidade reconhecido em território nacional; 
2.3.13. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
2.3.14. Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso. Se separado judicialmente, certidão com averbação da 
separação ou divórcio; 
2.3.15. Cartão de cadastramento PIS/PASEP (se tiver); 
2.3.16. Título Eleitoral com certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição ou justificativa; 
2.3.17. Carteira de Habilitação compatível se for o caso; 
2.3.18. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
2.3.19. Uma foto 3x4 (recente e colorida); 
2.3.20. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos solteiros ou estudantes (se tiver); 
2.3.21. Carteira de vacinação dos filhos com idade entre 01 (um) e 05 (cinco) anos; 
2.3.22. Comprovante de residência atualizado; 
2.3.23. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em 
vigor; 
2.3.24. Não serão aceitos, no ato da atribuição e contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias 
somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou se estiverem autenticados por órgão competente 
com fé pública. 
 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de sangue, na forma das 
Leis Estadual n°s 7.713/2002 e 8.795/2008. 
3.1.2. Os candidatos com direito à isenção deverão observar os seguintes procedimentos no ato da inscrição: 
3.1.3. O candidato com vencimento de até um salário mínimo deverá entregar fotocópia simples do RG; fotocópia 
simples do CPF; comprovante de renda se exerce atividade remunerada (holerite, contracheque ou declaração de 
autônomo, página de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS contendo número e série, bem 
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como cópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e o valor de remuneração, 
assim como a folha subseqüente em branco); declaração de próprio punho (ou seja, escrita pelo próprio candidato) de 
que recebe até um salário mínimo. 
3.1.4. O candidato desempregado deverá entregar fotocópia simples do RG; fotocópia simples do CPF; fotocópia da 
página de identificação da carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS contendo número e série, fotocópia de todas 
as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e demissão, assim como a folha subseqüente em 
branco; todos os candidatos solicitantes de isenção da taxa de inscrição deverão obrigatoriamente apresentar o 
número do seu Cadastro Único (NIS) e declaração de próprio punho (ou seja, escrita pelo próprio candidato) de que 
está desempregado. 
3.1.5. A comprovação de doadores de sangue deverá ser feita por meio de documento comprobatório padronizado 
(Declaração de Regularidade) de sua condição de doador regular, expedido por Banco de Sangue, público ou privado 
(autorizado pelo Poder Público), em que faz a doação, constando no mínimo três doações no período de doze meses, 
anteriores à publicação deste edital. 
3.1.6. O requerimento de isenção da taxa de inscrição (anexo III) deverá ser protocolado presencialmente nos dias 25 a 
26/10/2018, em envelope endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, sede da Prefeitura 
Municipal de General Carneiro– MT, contendo cópia da documentação exigida deste edital. 
3.1.7. A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, nome do 
candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia 05 de novembro de 2018, na página da empresa 
organizadora do certame www.klcconcursos.com.br. 
3.1.8. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição deferido poderão 
participar do presente certame, desde que efetuem, até o último dia das inscrições, o pagamento da taxa e sigam todas 
as demais determinações deste edital. 
3.1.9. A isenção de pagamento de taxa de inscrição não homologa a inscrição do candidato, devendo o mesmo se 
inscrever ao cargo pretendido, dentro do prazo estipulado neste edital.  
 

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 

4.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da 
Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo Simplificado, desde que o 
exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 

4.1.1. Fica reservado aos Portadores de Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada 
cargo.   
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas para 
pessoas portadoras de necessidades especiais;  
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o numero de 
vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente.  
4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal Nº 3.298/99. 
4.1.4.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente 
em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das 
provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via 
email – klcconsultoria@gmail.com, até o dia 08/11/2018, os seguintes documentos: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
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Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo; 
4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão encaminhar a solicitação 
de “condição especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 08/11/2018, devendo anexar ao pedido um 
atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador.  
4.1.7.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro do 
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a 
corpo 24. 
4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como não 
PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
4.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
4.1.11. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em duas listas, contendo a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. Será divulgado no dia 16 de novembro de 2018 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefeitura Municipal de 
General Carneiro – MT e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo 
Simplificado www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de 
prova.  

 

6. DAS PROVAS 

 
6.1 - O Processo Seletivo Público será de provas escritas objetivas e títulos. 
6.1.1 - A duração da prova escrita objetiva será de até 4 horas (quatro horas), já incluída o tempo para preenchimento 
da folha de respostas. 
6.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de 
UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
6.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, 
com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C, e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova 
escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com 
rasuras ou preenchidas a lápis.  
6.1.4 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
6.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sobre 
a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
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6.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos especificados 
acima será automaticamente eliminado do concurso.  
6.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais em serviço. 
6.1.8 - Será, também, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que incorrer nas seguintes situações: 
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, 
auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer 
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter 
vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações 
expedidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado.  
6.1.9 - As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de Respostas. 
Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 
contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta. 
6.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
6.1.11 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
6.1.12 - Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
6.1.13 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
6.1.14 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas. 
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
7.1. Para os cargos de Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico-
Bioquímico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Professor e Psicólogo a avaliação constará de prova escrita objetiva, de 
caráter eliminatório e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
Tipo de prova Nº de 

questões 
Valor de 

cada 
questão  

Valor total das 
questões  

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 2,5 12,5 pontos 
Informática 05 2,5 12,5 pontos 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos 
Matemática 05 2,5 12,5 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos pelo candidato nas duas provas (prova escrita 
objetiva e prova de títulos). 
 
7.2. Para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Saúde, Agente de Saúde Ambiental, Agente Sanitário, 
Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Tributos, Monitor, Orientador Social, Técnico em Enfermagem e Vigilante de 
Endemias a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será 
composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de 

questões 
Valor de 

cada 
questão  

Valor total das 
questões  

Conhecimentos Específicos 10 4,0 40,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 3,0 15,0 pontos 
Informática 05 3,0 15,0 pontos 
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Língua Portuguesa 05 3,0 15,0 pontos 
Matemática 05 3,0 15,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.3. Para os cargos de Apoio, Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Merendeira e Motorista a avaliação constará de 
prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada 
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de 

questões 
Valor de 

cada 
questão  

Valor total das 
questões  

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.4. Para os cargos de Professor de Capoeira e Professor Leigo (Indígena) a avaliação constará de prova escrita 
objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de 

questões 
Valor de 

cada 
questão  

Valor total das 
questões  

Conhecimentos Específicos 05 4,0 20,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 4,0 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 08 4,0 32,0 pontos 
Matemática 07 4,0 28,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
 

8.  DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 
8.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 25 de novembro de 2018, com início às 08h00min (horário 
local).  
8.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos as datas e horários previstos no item 8.1. 
poderão ser alterados. 
 
 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
9.1. Os documentos relativos aos Títulos para os cargos de Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Professor e Psicólogo, deverão ser 
entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da prova escrita objetiva, ao fiscal da sala de prova.  
9.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título não 
será eliminado do Concurso Público.  
9.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE PRÓPRIO LACRADO, 
contendo na sua parte externa o nome do candidato, cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do 
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documento de identidade, devendo os referidos documentos ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA EM CARTÓRIO.  
9.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.  
9.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo com 
os itens 9.3. e 9.3.1. deste Edital.  
9.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.  
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de 
conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.  
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros documentos 
que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, 
mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – 
Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável 
pela expedição do documento.  
9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.  
9.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos.  
9.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não constem 
nas tabelas apresentadas neste Capítulo.  
9.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos.  
9.9. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  
9.10. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo pontuado o 
de maior grau.  
9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.  
9.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da documentação 
do Concurso Público.  
9.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
COMPROVANTE 

a) Doutorado, concluído até a data de apresentação 
dos títulos, desde que relacionada à área do cargo 
pretendido. 

10,0 
Cópia autenticada do diploma, expedido por 
instituição oficial de ensino, devidamente validado 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração 
de conclusão de curso, acompanhado da cópia 
autenticada do respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de apresentação 
dos títulos, desde que relacionada à área do cargo 
pretendido. 

7,0 

c) Pós-Graduação Latu Sensu (especialização) 
relacionada à área do cargo pretendido, com carga 
horária mínima de 360 horas, concluída até a data 
de apresentação dos títulos. 

5,0 

Cópia autenticada do diploma, expedido por 
instituição oficial de ensino, devidamente validado 
pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração 
de conclusão de curso, acompanhado da cópia 
autenticada do respectivo Histórico Escolar. 

 

10. DAS NORMAS 

 
10.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Especial do Processo 
Seletivo Simplificado e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros 
para resguardar a execução individual e correta das provas. 
10.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
10.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o fechamento 
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dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
10.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do Município, 
devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
11.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, será fator de preferência o seguinte:  
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
 

12. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

 
12.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da 
referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de General Carneiro– MT, 
publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização 
do Processo Seletivo Simplificado www.klcconcursos.com.br. 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação 
do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições indeferidas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultado da Prova Objetiva e da Prova de Títulos; e 
d) Resultado final das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
13.2.  O pedido de recurso deverá ser  encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes especificações:  
a) nome do candidato;  
b) número de inscrição;  
c) número do documento de identidade;  
d) cargo para o qual se inscreveu;  
e) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
f) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
13.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e 
anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
13.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o 
candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
13.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Banca 
Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso a 
outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
13.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.  
 

14. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 
14.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
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14.1.1. Será considerado aprovado/classificado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior 
a 50,0 (cinquenta) pontos. 
14.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Processo Seletivo Público. 
14.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
14.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 
 

15. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL 

 
15.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 07 de dezembro de 2018, a partir das 
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de General Carneiro – MT, publicado no órgão de imprensa 
oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo 
Simplificado www.klcconcursos.com.br. 
 

16. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E DA PROVA DE TÍTULOS 

16.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia 10 de dezembro de 
2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de General Carneiro – MT, publicado no 
órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo 
Seletivo Simplificado www.klcconcursos.com.br. 
 

17. DO RESULTADO FINAL  

 
17.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 17 de dezembro de 2018, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de General Carneiro– MT, publicado no órgão de imprensa oficial do 
município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado 
www.klcconcursos.com.br. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Processo 
Seletivo Simplificado, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
18.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
18.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes ao concurso. 
18.4 – Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
18.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
18.6. A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de “1” (um) ano, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de General Carneiro – MT. 
18.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não 
gerando o fato de classificado, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
18.8. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou aqueles que 
possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a 
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tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será 
eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
18.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de General Carneiro– MT e apresentação de documentos 
legais que lhe forem exigidos. 
18.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de General Carneiro– MT, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado. 
18.11. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

General Carneiro – MT, 26 de outubro de 2018. 
 
 

MARCELO AQUINO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR / MÉDIO 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia – ortografia – acentuação gráfica – estrutura e 
formação de palavras – verbos: tempo, modo, cargo – substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e 
grau, formação e análise – artigo – adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões – 
advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo – pronomes: conceito, classificação – preposição – 
conjunções – interjeições – Sintaxe: frase, oração, período – pontuação – tipos de frases – complementos verbais e 
nominais – vozes verbais – orações subordinadas – orações coordenadas – concordância verbal e nominal – regência 
verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões – crase – Derivação prefixal e 
sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem – figuras de palavra – figuras 
de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL / ALFABETIZADO 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação 
quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; 
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos 
Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – SUPERIOR E MÉDIO 

Números Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 
1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; 
Expressões fracionárias – operações – simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria 
Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL / ALFABETIZADO 

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz 
quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); 
Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

INFORMÁTICA – TODOS OS NÍVEIS 

Noções de Hardware e Software. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, 
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o 
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de 
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e 
gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das 
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio 
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Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na 
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Tópicos relevantes de diversas áreas: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, 
sociedade e atualidades, tanto na esfera nacional quanto internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado do 
Mato Grosso e do município de General Carneiro. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

ASSISTENTE SOCIAL  

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas sobre o PAIF volume 1: “O Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, e volume 2: 
“Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”; Seguridade Social no 
Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos 
Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os 
instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 
Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - 
Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei 
Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço Social; Lei que 
regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço 
Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº. 8.142/90; 
Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde 
Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto 
Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei complementar 
011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

CONTADOR 

CONTABILIDADE GERAL: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contas: conceito, função, 
funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio. 
Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). 
Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Correção 
Monetária. Principais livros e documentos contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de operações 
típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para 
debitar e creditar. Fórmulas de lançamento. Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise 
e interpretação de demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Análise vertical e horizontal (Mensuração de 
ativos e passivos). CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. 
Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e composição. Variações patrimoniais. Ativo imobilizado e 
intangível. Avaliação de itens patrimoniais. Receita. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos 



  
 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Avenida Delson Rodrigues, s/nº - Centro - Fone: (66) 3416-1153 – Telefax: (66) 3416-1215 CEP: 78.620-000 – 

General Carneiro - Mato Grosso 

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de General Carneiro - MT 
CNPJ: 03.503.612/0001-95 

 

Legais. Contabilização. Deduções. Renúncia e Destinação da Receita. Despesa. Conceito. Classificação e Estágios. 
Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura.  Contas do Ativo, Passivo, Variações 
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Escrituração contábil de operações típicas do setor público. Escrituração e 
Consolidação das Contas. Prestação de Contas. Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis 
Orçamentários. Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Lançamentos Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo 
orçamentário. Elaboração da proposta. Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Processo de PlanejamentoOrçamento: 
Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Previsão, Fixação, 
Classificação e Execução da Receita e Despesa Pública. Receita Orçamentária. Etapas da Receita Pública. Receita 
extraorçamentária. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Escrituração Contábil da Receita Orçamentária e 
extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Pública. Despesa extraorçamentária. Escrituração da 
Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida e Endividamento. Transferências voluntárias.  Lei 4320/64 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei 10520/02 (pregão 
presencial) e suas alterações. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General 
Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

DENTISTA 

Biossegurança em Odontologia. Controle de infecção.  Odontologia Social e Preventiva. Odontologia em Saúde Coletiva.  
Anatomia bucal e dentária. Patologias e semiologia da cavidade oral. Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade 
oral. Cariologia. Dentística Restauradora. Endodontia. Periodontia. Odontopediatria. Odontogeriatria.  Exodontia. 
Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-Orofacial. Prótese Dentária. Farmacologia e Anestesiologia em Odontologia. 
Radiologia Odontológica e Imaginologia.  Materiais dentários, instrumentais e acessórios odontológicos. Clínica 
Integral. Exame do paciente. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Odontologia Legal e Bioética. Lei 
8080/90 e Lei 8142/90. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General 
Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

ENFERMEIRO 

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para exames, 
coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de 
Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em 
saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de 
material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, 
ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, 
crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. 
Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais 
comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio 
de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, 
Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, 
Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, 
Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais 
de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências 
Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. 
Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público 
do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
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ENGENHEIRO CIVIL 

Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais. Metais e ligas. Materiais 
e produtos cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. Polímeros. Madeiras e derivados. Aglomerantes. Pedras naturais. 
Agregados. Argamassas. Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e controle 
tecnológico. Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares. Fundações: blocos, sapatas isoladas, 
sapatas “corridas”, tubulões e estacas. Construções em madeira. Construções em aço. Construções em concreto armado: 
fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, desmonte de formas. Construções em alvenaria. 
Telhados. Escadas. Esquadrias. Pintura. Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle. Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes e materiais das instalações. Instalações prediais de água fria, de água 
quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de recalque. Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas 
pluviais. Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus 
de liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas simplesmente 
apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples, treliças isostáticas. Resistência 
dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano oblíquo, deformação linear, deformação 
linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke. Comportamento elástico e comportamento plástico dos 
materiais usuais, deformações e tensões em barras tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, 
flexão pura, flexão simples, flexão composta normal, deslocamentos em vigas, flambagem. Elementos de Sistemas 
Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das propriedades das madeiras, 
dimensionamento de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos tracionados, dimensionamento de vigas, 
ligações dos elementos estruturais. Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, 
ação conjunta do aço e do concreto, aderência, ancoragens, dimensionamento de peças no estado limite último 
solicitações normais e tangenciais, detalhamento de vigas, pilares e lajes. Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos 
destinados à construção. AUTOCAD. Ética e legislação profissional. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor 
Público do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
 

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO  

Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, 
urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de 
armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses 
humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao 
diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios 
laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; ácido 
úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-
básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica 
clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de resultados de exames 
bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de 
microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das sindromes infecciosas; 
Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos; Esterilização 
química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações antígeno anticorpo. 
Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de imunodiagnóstico. 
Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções celulares. Técnicas 
laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo 
hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos. Neoplasias 
hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de 
qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos. 
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do 
Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
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FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia em: pneumologia, geriatria, cardiologia, traumato-ortopedia, pediatria e neurologia. Conhecimentos de 
anatomia e fisiologia dos sistemas: cardiovascular, respiratório, neurológico, renal e endócrino. Conhecimentos de 
clínica relacionados às patologias cardiorrespiratórias, neurológicas, pediátricas, geriátricas e traumato-ortopédicas. 
Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei complementar 011/2011. 
(Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

NUTRICIONISTA 

Segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades. Ciência dos alimentos: composição e bioquímica dos 
alimentos, técnica dietética. Nutrição Humana: digestão e metabolismo protéico, energético e de micronutrientes. 
Avaliação e diagnóstico do estado nutricional. Educação alimentar e nutricional. Prescrição dietética e terapia 
nutricional nas doenças crônicas não-transmissíveis. Atenção alimentar e nutricional para indivíduos sadios e enfermos 
nos diferentes ciclos da vida. Higiene e inspeção de alimentos. Planejamento e gerenciamento em serviços de 
alimentação e nutrição. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei complementar 011/2011. 
(Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT . Lei Orgânica Municipal. 
 

PROFESSOR 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 
PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das 
concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 
sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da 
escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
políticopedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e 
construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da 
aprendizagem. Lei 08/2006. (Estatuto do Servidor Público da Educação Básica de General Carneiro-MT). Lei Orgânica 
Municipal. 
 

PROFESSOR - LEIGO 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 
PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das 
concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 
sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da 
escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
políticopedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e 
construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da 
aprendizagem. Lei 08/2006. (Estatuto do Servidor Público da Educação Básica de General Carneiro-MT). Lei Orgânica 
Municipal. 
 

PROFESSOR DE CAPOEIRA 

A trajetória histórica da capoeira: A capoeira enquanto fenômeno da "Cultura Corporal". O surgimento da capoeira. A 
repressão à capoeira. As principais vertentes de capoeira. A institucionalização da capoeira. A capoeira na atualidade. O 
processo de escolarização da capoeira: Os programas de institucionalização da capoeira nas escolas. O vínculo com a 
Educação Física. A ludicidade. O treinamento. A especificidade. Aspectos pedagógicos. Aspectos psicomotores. 
Qualidades físicas intervenientes na capoeira. Características e normas da capoeira: Cerimônias e rituais. 
Regulamentação da capoeira. Sistemas de graduação em capoeira. Competição em capoeira. Fundamentos ginásticos da 
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capoeira: Fundamentos de Esquivas; Fundamentos; Fundamentos Acrobáticos; Fundamentos Traumáticos.  Segmentos 
de Jogos: Individual e em dupla. 6) Instrumentação e cânticos.  Formas de Jogos.  Constituição Federal de 1988 - Artigos 
205 a 214. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Ampliação 
do Ensino Fundamental. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. Fundamentos da Educação; Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações 
socioeconômicas e politicas-culturais de educação. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania. Inclusão 
educacional e respeito à diversidade. Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 08/2006. (Estatuto do 
Servidor Público da Educação Básica de General Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento). 
Protocolo (recepção, classificação, registro e distribuição de documentos). Noções sobre construção e interpretação de 
organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Elaboração de documentos e correspondências oficiais. 
Conhecimento das rotinas de expedição de correspondências e documentos. Formas de tratamento em 
correspondências oficiais. Manual de Redação da Presidência da República (Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de 
dezembro de 2002 – Casa Civil). Lei 311/1993. Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Lei Federal 10.520/02 e suas 
alterações. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei 
Orgânica Municipal. 
 

AGENTE DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: diarreia, cólera, dengue, doença de chaga
s, esquistossomose, febre tifoide, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, hepatite, hanseníase, difteria, diabete, 
hipertensão arterial, raiva, leishmaniose e outras; Doenças sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais, 
aids; Noções básicas sobre: higiene corporal, higiene da água e higiene dos alimentos.  Noções sobre: vacinas, 
vacinação,imunização,período de incubação, hospedeiro, portador, transmissibilidadecoleta do lixo, tratamento adequa
do do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo;  Noções de saneamento básico; Água: tipos de água,principais doenç
as transmitidas pela água, tratamento da água no domicilio, limpeza das caixas d’água, formas de poluição e contaminaç
ão da água do poço; Regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções de abordagem em visitas domiciliares; 
noções de funcionamento do PSF – programa de saúde familiar. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei complementar 
011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
 

AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL 

Princípios, Fundamentos, Objetivos e Características da Educação Ambiental. EIA/RIMA: Resolução CONAMA nº 
001/86. Lei de Educação Ambiental: Lei nº 9.795/99. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº 9.605/98. Licenciamento 
ambiental: Resolução CONAMA n.º 237/97. Noção de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21. Noção de Educação, 
Sociedade e Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente: Leis n° 6.938 /81 e 10.165/00 e Decreto nº 
99.274/90. Noções de meio ambiente. Ciclo hidrológico. Ciclo do uso da água. A água na transmissão de doenças. 
Mananciais de água. Captação de água subterrânea e superficial. Análise e controle de qualidade da água. Materiais e 
equipamentos. Tratamento de água. Projeto, construção e dimensionamento (adução, reservação e distribuição). 
Importância do tratamento dos esgotos sanitários. Soluções individuais e coletivas de tratamento dos esgotos 
sanitários. Noções de saúde pública. Noções de Tratamento de Resíduos sólidos e reciclagem. Noções de educação 
sanitária. Ecologia e poluição ambiental. Operação e manutenção de Estações de Tratamento de Água e de Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETA/ETE); Operação e manutenção de estações de bombeamento. Proteção ambiental. 
Transformação do ambiente. Controle de qualidade ambiental. Qualidade do ar. Poluição. Sistemas de gestão ambiental. 
Legislação e estruturas do meio ambiente Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único 
de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
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AGENTE SANITÁRIO 

Lei Federal nº 6437 de 20/08/1977, que configura infrações à Legislação Sanitária Federal e estabelece as sanções 
respectivas. Lei Federal nº 5991/73. Biossegurança: Lei Federal nº 11.105, 24 de março de 2005. Conhecimento sobre 
Esterilização e desinfecção por agentes físicos e químicos; Vigilância sanitária, Vigilância epidemiologia; Vigilância 
ambiental. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos e Zoonoses. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos: 
leite e derivados, carnes em geral; Legislação sobre segurança alimentar: Portarias do Ministério da Agricultura nº 
46/1996 e nº 368/1993; Portaria do Ministério da Saúde nº 326/1993; Resoluções ANVISA nº 275/2002, nº 267/2003 
e nº 216/2004. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT). 
Lei Orgânica Municipal. 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Saúde Bucal Coletiva; Noções de Psicologia aplicada à Odontologia. Administração de serviços em saúde bucal; 
Anatomia e Fisiologia bucal; Microbiologia e Patologia bucal; Prevenção e controle das doenças bucais; Ergonomia e 
Técnicas de Instrumentação; Biossegurança no consultório odontológico; Políticas Públicas de Saúde – SUS; Anatomia e 
Fisiologia Humana; Ética/Legislação e Trabalho / Bioética. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei complementar 011/2011. 
(Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT). Lei Orgânica Municipal. 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 

Código Tributário Nacional.  Lei 622/2009 (Código Tributário Municipal). Lei complementar 011/2011. (Estatuto do 
Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
 

MONITOR 

Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática educativa; Currículo escolar; Desenvolvimento 
infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico; Organização do tempo e espaço físico na escola; Características 
sócio-efetivas, motoras e cognitivas; O esporte, a criança e o adolescente. Objetivos e funções da educação infantil. 
Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O ambiente 
físico/afetivo da creche/escola. A relação Auxiliar de desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB (Lei nº 9.394/96). Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar 08/2006. (Estatuto do Servidor Público da Educação Básica de General Carneiro-MT) 
 

ORIENTADOR SOCIAL 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB (Lei nº 9.394/96). Lei complementar 
011/2011. (Estatuto do Servidor Público do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
 

VIGILANTE DE ENDEMIAS 

Conhecimentos específicos: Competência e habilidades dos agentes de endemias. Recomendação quanto ao manuseio 
de inseticidas e uso de E.P.I.. Conhecimentos básicos: Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, 
reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. Indicadores de saúde. Interpretação demográfica. 
Saneamento Básico Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). Higiene pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da 
mulher (exames de prevenção ao câncer de mama e cérvico-uterino), do homem (exames de prevenção ao câncer de 
próstata), do idoso. Prevenção a acidentes da criança e do idoso. Direitos da criança. Direito dos idosos. Alimentação e 
nutrição. Planejamento familiar. Prevenção e combate ao uso de drogas. Conhecimento sobre as principais doenças 
Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escarlatina, esquistossomose, 
febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, 
rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e 
controle de roedores, escorpiões e outros peçonhentos. Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da família). 
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Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; 
Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor Público 
do Sistema Único de General Carneiro-MT. Lei Orgânica Municipal. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, 
vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, 
parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 
cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada 
cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 
queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças 
transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, 
parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da 
criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; 
Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções 
de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética 
dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei complementar 011/2011. (Estatuto do Servidor 
Público do Sistema Único de General Carneiro-MT Lei Orgânica Municipal. 
 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar As atribuições do cargo de Assistente, contudo as mais complexas e que exijam maior 
conhecimento da pasta ou do assunto.  Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; 
Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, 
exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou 
orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de 
estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar 
com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as necessidades do 
Município ou determinação superior; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de 
pagamento. Revisa e confere a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Controla processo 
de admissão. Controla sistema de treinamento. Verifica e providencia as condições para a realização de eventos. 
Mantém cadastro e controla benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura Auxiliam na realização de estudos 
referentes a cargos e salários;Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens 
patrimoniais da Prefeitura. Supervisionar serviços de reprografia; Controlar e elabora relatórios e a frota de veículos da 
Prefeitura e locados. Analisar orçamento de veículos acidentados. Efetuar estudos que determinem o momento de 
renovação da frota. Providencia licitação para conserto de veículos; Analisar requisições de materiais. Negociar preço e 
condições de fornecimento de materiais ou serviços. Controlar contratações de investimentos, preços praticados e 
incentivos fiscais. Inspeciona materiais de suprimento automático e compras programadas. Efetuar conciliação e 
consistência de inventários. Emitir documentações contratuais e editais. Consultar preços no mercado e elaborar 
mapas comparativos. Analisar e emitir conclusivo sobre compras. Efetivar compras; controlar extratos bancários, 
dados financeiros, documentos inerentes e arrecadação bancária, autorização de pagamentos, cauções, adiantamentos 
e transferências de numerários, emissões de cheques, contratos de investimentos, contas bancárias. Calcular e 



  
 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Avenida Delson Rodrigues, s/nº - Centro - Fone: (66) 3416-1153 – Telefax: (66) 3416-1215 CEP: 78.620-000 – 

General Carneiro - Mato Grosso 

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de General Carneiro - MT 
CNPJ: 03.503.612/0001-95 

 

preencher formulários para auto recolhimentos, legais. Analisar e criticar, relatórios de auto financeiros, ordens de 
serviço, cadastro. Fazer cálculos de dividendos. 
 
AGENTE DE SAÚDE 
O Agente de Saúde é o profissional responsável por atuar na promoção e prevenção na saúde, mapeando e 
encaminhando pessoas ao serviço de saúde. 
Um Agente Comunitário de Saúde participa, com as equipes de saúde e a comunidade, da elaboração, programação, 
avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde. 
Está sob as responsabilidades de um Agente Comunitário de Saúde atuar na perspectiva de promoção, prevenção e 
proteção da saúde, orientando e acompanhando famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços 
de saúde, realizar mapeamento e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando 
as informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, participar e 
mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou grupos que demandam 
cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 
 
AGENTE SE SAÚDE AMBIENTAL: 
A Vigilância em Saúde Ambiental é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou 
outros agravos à saúde. 
Assim, essa vigilância acompanha a interação do indivíduo com o meio ambiente, enfocando o espaço urbano e coletivo 
e as diversas formas de intervenção sobre este meio entendendo que essa relação possa se dar de maneira harmônica e 
resultados positivos ou de maneira nociva, resultando em doenças e agravos à saúde. 
Nesse sentido, a qualidade da água para consumo humano, contaminantes ambientais, qualidade do ar, qualidade do 
solo, notadamente em relação ao manejo dos resíduos tóxicos e perigosos, os desastres naturais e acidentes com 
produtos perigosos, são objetos de monitoramento dessa vigilância seja de forma direta e contínua ou por meio de 
ações em parceria com outros órgãos e secretarias.  
Com o intuito de promover e preservar a saúde e qualidade de vida dos cidadãos, essa Coordenação, desenvolve entre 
outras, as seguintes ações: 
- Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano       
- Avaliação e Monitoramento dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde em Parceria com a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
- Expansão do conhecimento sobre as questões de Saúde Ambiental, buscando o desenvolvimento no setor técnico e na 
população, uma consciência crítica e responsável sobre a gravidade e importância das relações homem/meio ambiente. 
- Participação intersetorial em discussões de projetos propostas e problemas relacionados às questões ambientais. 
- Proteger e monitorar o meio ambiente, 
- Informar as autoridades competentes sobre atividades ilegais que afetam os recursos naturais; 
- Participar da educação ambiental, dando palestras em escolas públicas e privadas 
 
AGENTE SANITÁRIO  
ATRIBUIÇÕES: 
Executar tarefas relativas ao cargo sob a supervisão e diretrizes na Secretaria da Saúde do Município. Promover a 
inspeção sanitária dos estabelecimentos empresariais, segundo os critérios estabelecidos em códigos de prevenção de 
saúde da população. Lavrar autos relativos à notificação ou autuação por transgressão de legislação pertinente, 
orientando a população e mesmo os proprietários de estabelecimentos, pela adoção de mecanismos de prevenção de 
doenças decorrentes de higiene inadequada, métodos ultrapassados, etc. Executar todos os demais atos inerentes ao 
cargo adotados ou recomendados pela Secretaria de Saúde do município. 
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APOIO: 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: executar tarefas auxiliares de cozinha; preparar e servir merendas; proceder à limpeza dos 
utensílios e locais de trabalho; 
Descrição Analítica: limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no 
preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; preparar mesas e ajudar 
na distribuição das refeições e merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no 
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; auxiliar no recebimento, conferência e guarda de gêneros 
alimentícios; manter a higiene dos locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos em vasilhames e locais 
apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; executar tarefas afins. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
ATRIBUIÇÕES: 
Atua na promoção, prevenção e controle de doenças bucais, promove e participa de programas educativos e de saúde 
bucal, orientando indivíduos e grupos. Participa da realização de estudos epidemiológicos em saúde bucal. Realiza, sob 
supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e 
função mastigatória do indivíduo. Supervisiona, sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controla 
estoques e gerencia a manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza do local 
que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam 
correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. 
Descrição Analítica: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de 
trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, 
prestando as informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar 
serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios 
sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e 
descarregar veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços 
braçais que sejam necessários e determinada sua execução por superior. Fazer mudanças. Proceder a abertura de valas. 
Proceder a limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos 
das ruas e prédios municipais. Proceder a limpeza dos locais de trabalho. Recolher o lixo a domicílio com os 
equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no 
recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção 
de veículos e equipamentos rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e 
jardim. Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; Executar faxinas em geral nos bens públicos. Responsabilizar-
se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas 
e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer tarefas afins 
ou que sejam determinadas por seus superiores. Exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar ronda 
de inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubo, incêndios, danificações nos 
edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões 
de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas 
e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer 
condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato 
conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar funcionários, quando 
necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES: 
Compreende os cargos que têm como atribuição básica orientar, auxiliar e acompanhar a família do alunado, na sua 
solução de seus problemas favorecendo uma maior integração individual e social. 
Executar atividades que envolvam a criatividade, supervisão, coordenação, pesquisa e orientação, relativa aos serviços 
social, sempre articulando com outros profissionais, numa perspectiva interdisciplinar; 
Analisar as características sociais do alunado e da comunidade; 
Entrevistar e orientar os responsáveis facilitando a integração família e social; 
Estabelecer intercâmbio com instituições afins para encaminhamento de alunos e famílias; 
Realizar análise de rendimento escolar juntamente com outros profissionais criando mecanismos que possibilitem 
auxiliar os alunos na superação de suas dificuldades; 
Orientar individualmente os alunos quanto aos seus compromissos com a escola, família e sociedade; 
Cooperar com o corpo docente e a família em suas necessidades; 
Atuar em equipe multiprofissional para estudo de casos e análise institucional; 
Participar ativamente de reuniões dos Conselhos de classe; 
Registrar suas atividades e elaborar relatórios. 
 
CONTADOR 
ATRIBUIÇÕES: 
Organizar e controlar os trabalhos inerentes contabilidade; planejar os sistemas de registros e operações contábeis, 
atendendo às necessidades administrativas, e as exigências legais; 
Proceder e orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas; acompanhar a formalização de contratos no 
aspecto contábil; analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; 
Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação quando necessário; 
De gerenciar controles auxiliares quando necessário; coordenar, orientar desenvolver e executar quando necessário as 
atividades elaboração do orçamento geral da instituição; 
Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos patrimoniais e financeiros; 
Participar de programas de Treinamento quando convocado; participação política interna da instituição de projetos de 
cursos, eventos, convênios e programas de ensino pesquisa e extensão em sua fase de planejamento e coordenação de 
desenvolvimento de orientação; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamento e programas de informática; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
DENTISTA 
ATRIBUIÇÕES 
Tratamento dos dentes, língua, bochechas, lábios e gengivas. Tirar radiografia e examiná-las, explicar ao paciente o 
diagnóstico detalhado e a função do tratamento. Informar os pacientes sobre a importância da prevenção da saúde 
bucal, obtida através de correta limpeza, dieta alimentar equilibrada, aplicação de flúor e visitas regulares ao 
consultório. Remoção de partes deterioradas dos dentes e obturações, reparo ou extração de dentes danificados. 
Pequenas cirurgias, aplicação de anestesias quando necessário, além da colocação de pontes e próteses. 
 
ENFERMEIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
Realizar atividades de nível superior de natureza técnica relacionados ao planejamento, organização coordenação, 
supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam cuidados de enfermagem. 
Prestar atendimento nas situações de urgência e emergência, procedendo aos primeiros socorros e providenciando 
atendimento de outras áreas; 
Planejar, executar e coordenar programas de promoção de saúde e do bem-estar na área de enfermagem; 
Supervisionar os trabalhos dos técnicos de enfermagem, executar tratamentos médicos prescritos de competência do 
enfermeiro, realizar exames complementares antes e após consultas médicas, preparar o paciente para consultas e 
exames, tratamentos e pequenas cirurgias, inspecionar as condições de higiene e de funcionamento dos consultórios e 
demais dependências de assistência à saúde; 
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Zelar por instrumentos e equipamentos utilizados pela área de enfermagem, solicitando manutenção preventiva ou 
corretiva quando necessário, administrar o controle do estoque e as condições de utilização dos medicamentos; 
Solicitar materiais, participar de atividades externas relacionadas à prevenção de doenças, analisar e instruir processos 
administrativos, elaborar pareceres, laudos e relatórios referentes a área de enfermagem, acompanhar e analisar a 
legislação e as inovações relacionadas à área de atuação, analisar, elaborar, atualizar e propor melhorias em normas e 
procedimentos pertinentes as áreas doação; 
Realizar outras atividades pertinentes a enfermagem. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES 
Realizar atividades de nível superior de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, organização coordenação, 
supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam a implementação, acompanhamento 
e a fiscalização de obras, reparos, Reformas e alterações de layouts nas estruturas prediais, bem como, manutenção na 
área de engenharia civil; 
Especificar, propor, elaborar, planejar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar projetos, obras e serviços de 
engenharia civil, acompanhar fiscalizar e gerenciar contratos de obras e serviços engenharia civil, bem como, de 
manutenção predial; 
Emitir pareceres, promover a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com a criação de 
rotina, acompanhar e fiscalizar em sua área de atuação, atividades Engenharia e manutenção executados por 
terceirizados; 
Realizar vistorias em imóveis da Prefeitura e assuntos correlatos à engenharia civil; 
Especificar materiais para fins de aquisição e execução de obras e serviços de engenharia civil; 
Elaborar orçamentos relativos a obras e serviços de engenharia civil; 
Analisar e atestar as notas fiscais relativos aos serviços de engenharia civil executados pelas empresas; 
Acompanhar e fiscalizar a demanda e o consumo de água e energia elétrica; 
Realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento de projetos para melhoria das instalações prediais; analisar e 
instruir processos administrativos; elaborar pareceres e outros documentos de informações técnicas; elaborar 
atualizar e propor melhorias e normas e procedimentos pertinentes à área; 
Realizar outras atividades pertinentes à área de engenharia civil. 

 
FARMACÊUTICO/ BIOQUIMICO/BIOMÉDICO 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos 
mediante receita medica e outros preparos; analisa substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e 
aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e 
veterinárias. Efetuar analise clinicas. 
Descrição Analítica: Executar tarefas diversas relacionadas com o recebimento e fornecimento de medicamentos e 
insumos, para atender as receitas medica, odontológicas, e dispositivos legais, a finalidades que supram a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde. Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, 
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios. Controlar entorpecentes 
e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para 
atender aos dispositivos legais. Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas 
técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de doenças. Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-
se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo 
da saúde pública. Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, 
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 
legislação vigente. Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
manifestos. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Opera equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirige veículos leves, 
mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Mantém organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
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FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÕES: 
- Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física 
do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
- Atender pacientes: 
Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; 
preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e 
instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de 
procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, 
confeccionar e  adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. 
- Habilitar pacientes: 
Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-
esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-
parto; habilitar funções Inter tegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida 
diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de 
lazer (AVL). 
- Orientar pacientes e familiares: 
Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar e executar técnicas ergonômicas; 
verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. 
Promover campanhas educativas. 
Produzir manuais e folhetos explicativos. 
Utilizar recursos de informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
ATRIBUIÇÕES: 
Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do município, bem como ao que se 
refere à fiscalização especializada nos postos fiscais municipais. 
Examinar pedidos de inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços e da Taxa de Localização e 
Funcionamento de Estabelecimento; manter atualizado e completo o cadastro dos contribuintes do Imposto sobre 
Serviços e da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento; examinar pedidos de impressão e utilização de 
documentos fiscais de uso obrigatório; efetuar levantamento de campo e vistorias fiscais; Analisar documentos fiscais 
apresentados pelos contribuintes com vistas à homologação dos lançamentos; manter atualizados os dossiês dos 
contribuintes; Elaborar análises comparativas dos contribuintes; buscando identificar possíveis evasões de receita; 
estudar indicadores de comportamento dos contribuintes para orientar a ação fiscal externa; Realizar levantamentos 
fiscais junto a contribuintes; elaborar os relatórios pertinentes e lavrar os atos cabíveis: notificação, intimação e autos 
de infração e apreensão; Realizar levantamentos de campo por coleta das características físicas das unidades 
imobiliárias, que englobem dimensões do terreno e da edificação e os componentes dos materiais empregados na 
construção; Desenhar o croqui das unidades imobiliárias e da quadra onde se localizam; efetuar o cálculo de áreas, do 
valor venal dos imóveis, dos tributos imobiliários e demais cálculos que se façam necessários; Realizar levantamentos 
junto a cartórios de notas e de registro de imóveis, repartições governamentais e demais órgãos, sob orientação da 
chefia imediata; orientar contribuintes quanto às suas obrigações; informar processos fiscais, orientar os servidores 
que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe; Executar outras tarefas afins. 
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GARI: 
ATRIBUIÇÕES: 
Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza do local que seja 
determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam 
correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. 
Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a 
estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações 
solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de limpeza urbana, 
conforme determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a 
necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em 
geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam 
necessários e determinada sua execução por superior. Fazer mudanças. Proceder a abertura de valas. Proceder a 
limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e 
prédios municipais. Proceder a limpeza dos locais de trabalho. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos 
disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, 
pesagem e contagem de materiais. Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e 
equipamentos rodoviários. Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. 
Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; 
Executar faxinas em geral nos bens públicos. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento 
utilizado. Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia 
e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 
Exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 
providencias tendentes a evitar roubo, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, 
etc.  
Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando 
necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente 
fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados. 
Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar 
funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por 
seus superiores. 
 
MERENDEIRA 
ATRIBUIÇÕES: 
Compete aos Profissionais que executam os trabalhos de Apoio Administrativo, incluindo, entre outras, as seguintes 
atividades: I – de alimentação escolar: atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição da 
alimentação escolar; II – de manutenção da infraestrutura: funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 
infraestrutura escolar em geral. 
 
MONITOR 
ATRIBUIÇÕES: 
Executar serviços gerais de atendimento às crianças nas creches, seja de organização dos equipamentos, prepara e 
execução de banhos, vestiário, alimentação, higiene e entretenimento. Levar ao conhecimento do chefe imediato 
qualquer dificuldade ou incidentes ocorridos. Auxiliar o Motorista no recolhimento e entrega das crianças que utilizam 
o transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída dos mesmos, zelando assim pela sua segurança. Executar 
atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais diversos, acompanhar crianças em passeios, 
visitas e festividades sociais. Auxiliar a criança no seu desenvolvimento psíquico e motor da criança. Executar outras 
tarefas correlatas. 
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MOTORISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Conduzir a zelar conservação de veículos automotores em geral. 
Descrição analítica: Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela 
conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar-se do transporte e entrega da carga que lhe for confiada, 
tendo cuidado especial para que não haja excesso que prejudique o veículo; Promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 
direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem 
como a calibração de pneus; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
ORIENTADOR SOCIAL: 
ATRIBUIÇÕES: 
Realizar, sob orientação técnica dos profissionais do CRAS, e com a participação dos jovens, o planejamento de 
programas voltados para os jovens; facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; mediar os 
processos em grupo, fomentando a participação democrática dos jovens e sua organização; desenvolver os conteúdos e 
atividades; registrar a frequência diária dos jovens; avaliar o desempenho dos jovens no Serviço Socioeducativo; 
acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; atuar como interlocutor do Serviço Socioeducativo junto às 
escolas dos jovens; participar de reuniões com as famílias dos jovens; participar de reuniões sistemáticas e das 
capacitações. 
 
NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do Município nos tratamentos de 
diabetes, hipertensão, obesidade, conforme orientação profissional. 
Orientar pessoas no tratamento de doenças de hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesteremia, controle 
microbiológico, pontos críticos de controle de qualidade, desnutrição. Atender à população de um modo geral 
diretamente ou quando encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória 
e/ou outros. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. 
Preparar relatórios de atividades relativo à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município. 
 
PROFESSOR 
ATRIBUIÇÕES: 
Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos da Secretaria Municipal responsável pela 
gestão da Educação; Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação; 
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e calendário escolar. Integrar-se nas atividades relativas ao 
processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico da Escola; Exercer funções relacionadas com a 
administração ou planejamento e orientação do processo didático. Desenvolver a regência efetiva; Controlar e avaliar o 
rendimento escolar; Executar tarefas de recuperação de alunos, com baixo rendimento escolar; Participar de reuniões 
de trabalho; Desenvolver pesquisas educacionais; Participar de ações administrativas e das interações educativas com 
a comunidade, de acordo com o planejamento proposto pela Unidade Escolar; Buscar formação continuada no sentido 
de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa; Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação 
vigente; Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar; Comemorar todas as datas comemorativas, com 
atividades culturais ou de confraternização de acordo com o calendário escolar. 
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PROFESSOR LEIGO: 
ATRIBUIÇÕES: 
Alfabetizar na língua nativa e na Portuguesa, integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e 
Projeto Político Pedagógico da Escola; Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação 
do processo didático. Desenvolver a regência efetiva; Controlar e avaliar o rendimento escolar; Executar tarefas de 
recuperação de alunos, com baixo rendimento escolar; Participar de reuniões de trabalho; Desenvolver pesquisas 
educacionais; Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com o 
planejamento proposto pela Unidade Escolar; Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação 
reflexiva e investigativa; Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente; Cumprir a hora-atividade no 
âmbito da unidade escolar; Comemorar todas as datas comemorativas, com atividades culturais ou de confraternização 
de acordo com o calendário escolar. Seguir as regras da tribo. O professor deverá morar na aldeia. 

 
PROFESSOR DE CAPOEIRA: 
ATRIBUIÇÕES: 
Organizar juntamente com o coordenador do projeto o processo de estruturação do curso, adequação do espaço físico 
materiais esportivos uniformes etc., a fim de garantir atendimento adequado às modalidades propostas; 
Planejar semanal e mensalmente as atividades que estarão sob sua responsabilidade levando em consideração a 
proposta pedagógica aprovada pelo projeto; 
Desenvolver a modalidade esportiva com os alunos de acordo com a proposta pedagógica do projeto, seguindo o 
planejamento proposto para o projeto, primando pela qualidade das aulas; 
Ensinar, controlar, corrigir e acompanhar a evolução dos alunos; acompanhar e avaliar o desempenho das atividades 
envolvidas, mantendo suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes com princípios estabelecidos no projeto; 
Controlar diariamente as atividades envolvidas no núcleo, mantendo um esquema de trabalho viável para atingir os 
resultados propostos no projeto; 
Participar de reuniões periódicas com coordenador do projeto, a fim de analisar em conjunto o resultado de avaliações 
internas ou externas, elaborando relatório desempenho do núcleo, com objetivo de propor redirecionamento nas 
práticas pedagógicas e inclusão de outras atividades, que possam enriquecer o projeto; 
Responsabilizar-se e zelar pela segurança dos participantes durante todo o período de sua permanência no local 
desenvolvimento das atividades, assim como, manter o espaço físico, as relações e condições adequadas para práticas, 
bem como, manter o coordenador do projeto informado, quanto às distorções identificadas núcleo e apresentar dentro 
do possível soluções para a correção; 
Comunicar de imediato o coordenador do projeto, quaisquer fatos que envolvam membro da equipe ou aluno em 
situação não convencional, procurando inclusive, encaminhar todos os casos omissos com imparcialidade; 
 
PSICÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES: 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e   sociais   de   indivíduos,   grupos   e   
instituições,   com   a   finalidade   de   análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante  
o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes   do   comportamento   individual   e   grupal,   
tornando-os   conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades   
de   área   e   afins.   Assessorar   nas   atividades   de   ensino, pesquisa   e extensão. 
Elaborar, implementar   e   acompanhar   as   políticas   da   instituição   nessas áreas. 
Assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo em processos psicossociais nos diferentes 
níveis da estrutura institucional; 
Atuar no desenvolvimento de recursos humanos em análise de ocupações e   profissões, seleção, acompanhamento, 
análise   de   desempenho   e capacitação de servidores. 
Realizar   psicodiagnóstico   e   terapêutica, com   enfoque   preventivo   e/ou curativo e técnicas psicológicas adequadas 
a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo elabore sua inserção na sociedade. 
Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar. 
Atuar junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores psicológicos para intervir na saúde 
geral do indivíduo. 
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Utilizar recursos de Informática. 
Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES: 
Participar da programação da assistência de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do Enfermeiro. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas. Executar ações de tratamento simples. Prestar cuidados de higiene e conforto 
ao paciente. Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, sob a supervisão do 
Enfermeiro como: Centro Cirúrgico, Emergência, Hematologia, Hemodinâmica, Hemodiálise, Neonatologia, Obstetrícia, 
Oncologia, Sala de Recuperação Pós Anestésica, Urgência, Unidades de Terapia Intensiva e Unidade Intermediária. 
Executar tratamentos prescritos e de rotina, nas unidades de internação sob a supervisão do Enfermeiro. Zelar pelo 
cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência de 
acidentes. Executar outras tarefas correlatas à sua Unidade Funcional e a partir das necessidades e demandas da área e 
de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

 
VIGILANTE DE ENDEMIAS: 
Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. 
Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à 
prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para 
prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das atribuições do agente de 
combate de endemias (ACE). 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, solicito a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
NOME:  
CARGO 
PRETENDIDO: 

 

ENDEREÇO:  
BAIRRO:  CEP:  
CIDADE/UF:  TELEFONE:  
CPF:  RG:  
CTPS / SÉRIE  DATA EXPEDIÇÃO:  
E-mail:  
NÚMERO DO NIS  
 

DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR/DOADOR REGULAR DE SANGUE 
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo Seletivo 
Simplificado, que apresento condição de baixa renda familiar e/ou doador regular de sangue que atendo ao estabelecido no 
Edital nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de General Carneiro - Estado de Mato Grosso, em especial quanto às disposições 
do item 3 deste Edital. 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira 
responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, em caso de fraude, omissão, 
falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e 
automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a minha pessoa. 
 
General Carneiro/ MT, ____de______________de 2018. 
 
__________________                       
Assinatura Candidato                        

 
PROTOCOLO 

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado 
(    ) Deferido 
(    ) Indeferido 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
Data Evento 

24/10/2018 Divulgação do Edital de Abertura do Concurso Público. 
25/10 a 07/11/2018 Período de Inscrições. 
25 a 26/10/2018 Período da solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição 
05/11/2018 Resultado da solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição. 
08/11/2018 Último dia para efetuar o pagamento do Boleto Bancário. 
08/11/2018 Último dia para envio de documento comprobatório de pessoas portadoras de 

necessidades Especiais. 
16/11/2018 Divulgação da relação de inscritos e divulgação do Local de Prova. 
17 e 18/11/2018 Período para interposição de recursos das inscrições. 
21/11/2018 Homologação complementar das Inscrições. 
25/11/2018 Data de realização da Prova escrita objetiva. 
26/11/2018 Divulgação do gabarito preliminar. 
27 e 28/11/2018 Período para interposição de recursos do gabarito preliminar. 
07/12/2018 Divulgação do gabarito Oficial. 
10/12/2018 Divulgação do resultado da prova escrita. 
11 e 12/12/2018 Período para interposição de recursos contra o resultado da Prova Escrita. 
14/12/2018 Resultado – recursos contra resultado da Prova Escrita. 
17/12/2018 Resultado final do Concurso Público. 

 
- Este cronograma tem caráter orientador, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes 
operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT em acordo com a KLC – Consultoria em 
Gestão Pública Ltda. 
 
- Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Simplificado serão objeto de publicação por editais 
afixados na Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT, publicado na internet, no diário oficial do município e no 
site www.klcconcursos.com.br.  
 
- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, os comunicados e os editais referente ao 
andamento deste Processo Seletivo Simplificado, divulgados nos meios acima mencionados. 

 
 


