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JUSTIFICATIVA EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

A AMM comunica que essa EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA é 
gerada em razão do erro operacional ocorrido no sistema 
responsável pelas edições do Diário Oficial dos Municípios do 
Mato Grosso, fato que ocasionaou a indevida publicação de 
matéria estranha ao Município de Tangará da Serra em 
substituição àquela por ele efetivamente cadastrada para 
publicação  na edição ordinária nº 1465  sob o título EDITAL N°. 
001/2012 - CONCURSO PUBLICO 001/2012, ficando, portanto, a 
referida matéria sem efeito para todos os fins. 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EDITAL N°. 001/2012 - CONCURSO PUBLICO 001/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 
Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, divulga e estabelece normas para a 
abertura das inscrições e realização de Concurso Público de -
Provas destinadas a selecionar Candidatos para provimento de 
vagas do Quadro Permanente de Pessoal e Cadastro de Reserva, 

observadas as disposições constitucionais, e, em particular as 
normas contidas neste Edital, nas seguintes áreas descritas no 
ANEXO I.  
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
1.1. A execução do Concurso Público será da responsabilidade técnica 
e operacional do Instituto Cidades - IC, conforme contrato celebrado 
entre as partes, obedecido às normas deste Edital. 
  
1.2. Compete a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT a 
avaliação do Concurso Público por meio de Comissão designada para 
este fim, através do Decreto nº. 134/2012 de 20/04/2012. 
  
1.3. O Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas 
existentes no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tangará 
da Serra e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, 
para o exercício funcional no Município, de acordo com o Anexo I 
deste edital e, ainda, das que surgirem no decorrer do prazo de 
validade do Concurso, que é de 2 (dois) anos, prorrogável por igual 
período, a contar da data de homologação do Concurso. 
  
1.4. O Concurso Público para os cargos de que trata este Edital 
compreenderá exame intelectual, de caráter classificatório e 
eliminatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante 
aplicação de prova objetiva 
  
1.5. A convocação para as vagas informadas no Anexo I será feita de 
acordo com as necessidades e a conveniência da Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra – MT e Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto - SAMAE. 
  
1.6. Além das vagas ofertadas neste Edital, o presente Concurso 
servirá para formação de cadastro reserva, obedecidas as disposições 
contidas na Lei Municipal nº. 3.786/2012. 
  
1.7. Por cadastro reserva, entenda-se o conjunto de candidatos 
aprovados e relacionados na listagem que contém o resultado final do 
Concurso. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a 
abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos cargos, 
observado o prazo de validade referenciado no item 1.3, do presente 
concurso. 
  
1.8. As provas do Concurso Público serão realizadas na cidade de 
Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, nos termos do subitem 
11.1. 
  
1.9. Os horários mencionados no presente edital e nos demais a serem 
publicados para o concurso, obedecerão ao horário oficial local. 
  
1.10. Os seguintes Anexos são partes integrantes deste Edital: 
  

Anexo I 
Cargos, habilitação exigida para admissão, vencimentos, jornada de trabalho, número 
de vagas, vagas cadastro reserva, taxas de inscrição e Atribuições. 

Anexo II  Modelo de requerimento para candidato portador de deficiência. 

Anexo III  
Modelo de Requerimento para solicitação de tratamento especial para Realização das 
provas. 

Anexo IV Conteúdo Programático. 

Anexo V Formulário Padronizado para Requerimento de Recurso Administrativo. 

Anexo VI Cronograma de eventos. 

  
2. DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO 

  
2.1. Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na 
data da posse as condições especificadas a seguir: 
  
a) Idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
b) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
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c) Estar quite com a Justiça Eleitoral; 
d) Possuir, no ato da contratação, a habilitação exigida para o cargo 
conforme especificado no Anexo I deste edital e a documentação 
comprobatória determinada no item 15 – Da Posse dos Candidatos 
Habilitados deste edital; 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 
cargo; 
f) Cumprir as determinações deste Edital; 
  
3. DA INSCRIÇÃO  

3.1. A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na 
tácita aceitação das normas estabelecidas neste Edital, podendo o 
candidato se inscrever para mais de um cargo, desde que haja 
compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto (Anexo VI) 
para aplicação das Provas.  
  
3.2. Caso o candidato seja aprovado em mais de um cargo, deverá 
escolher no ato da convocação apenas um para exercer, não podendo 
sequer ficar no quadro de reserva de outros cargos. 
  
3.3. As taxas de inscrições serão conforme Anexo I deste Edital. 
  
3.4. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no 
site www.institutocidades.org.br, durante o período das 08h00min 
horas do dia 14 de Maio de 2012, até as 23 horas e 59 minutos do 
dia 10 de Junho de 2012. 
  
3.5. Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem 
anterior a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponíveis no site. 
  
3.6. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
  
a) Acessar o site www.institutocidades.org.br, durante o período de 
inscrição; 
b) Localizar no site o “link” correlato ao Concurso (Concurso da 
Prefeitura de Tangará da Serra - MT); 
c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a 
ficha de inscrição nos moldes previstos neste Edital. 
d) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição em qualquer agência da rede bancária. 
  
3.7. Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato 
poderá efetuar sua inscrição no terminal disponibilizado pelo Instituto 
Cidades no Posto Facilitador, no local e horário informados abaixo: 
  
LOCAL  ENDEREÇO HORÁRIO  

Tangará Shopping Center Av. Nilo Torres nº 751-W Das 10:00 às 21:00 horas 

  
3.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 
horas após emissão do boleto bancário. 
  
3.8.1. Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que 
reemitir novo boleto de pagamento da taxa de inscrição. 
  
3.8.2. A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após 
o fim das inscrições. 
  
3.9. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a 
comprovação de pagamento da taxa de inscrição. 
  
3.10. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de 
identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a correção e a 
veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob 
as penas da lei. 
  
3.11. O Instituto Cidades não se responsabilizará por solicitação de 
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
  
3.12. Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto 
para os candidatos que atenderem os requisitos definidos pelo Decreto 

Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008, na Lei Estadual n°. 8795, 
de 07 de janeiro de 2008 e para os doadores regulares de sangue, 
conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.312/GP/1997 de 30/05/1997. 
  
3.12.1. Para pleitear a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o 
candidato deverá se inscrever no site www.institutocidades.org.br e 
apresentar requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Especial 
do Concurso no endereço e horário constantes no subitem 3.7. 
  
3.12.2. A comprovação de isenção de taxa de inscrição prevista no 
Decreto Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008, obedecerá aos 
seguintes critérios: 
  
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 
6.135, de 26 de junho de 2007; e 
  
b) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, cuja comprovação deverá 
ser através de conta de luz, emitida nos últimos 06 (seis) meses, 
informando que é de baixa renda ou declaração de próprio punho, 
reconhecida firma em cartório. 
  
3.12.3. A comprovação de isenção de taxa de inscrição prevista na Lei 
Estadual nº. 8.795/2008, será por meio da apresentação da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Trabalho (original e 
cópia), acompanhada dos 3 (três) últimos comprovantes de pagamento 
(holerite), confirmando renda de até 1 (um) salário mínimo e meio ou 
desemprego. 
  
3.12.4. A comprovação de isenção de taxa de inscrição prevista na Lei 
Municipal nº. 1.312/1997, será por meio da apresentação da carteira 
de doador de sangue (original e cópia), bem como de atestado ou 
certidão do órgão local ou Estadual de Banco de Sangue, atestando 
que é doador regular, ou seja, que tenha realizado a 3ª (terceira) 
doação antes da publicação deste Edital nos termos da legislação 
pertinente. 
  
3.12.5. O requerimento de isenção do pagamento da taxa deverá ser 
entregue no período de 14 a 16 de maio de 2012, acompanhado da 
documentação exigida. 
  
3.12.6. O INSTITUTO CIDADES verificará a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e 
terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício. 
  
3.12.7. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de 
inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a 
qualquer momento, por crime contra a fé-pública, o que acarreta sua 
eliminação do Concurso Público, e aplicação das demais sanções 
legais. 
  
3.12.8. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas 
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 
do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
  
3.12.9. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que não observar as condições estabelecidas neste Edital. 
  
3.12.10. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor 
de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
  
3.12.11. Analisados os pedidos de isenção, será publicada no endereço 
eletrônico www.institutocidades.org.br a relação dos pedidos 
deferidos e indeferidos em até quinze dias após início das inscrições. 
  
3.12.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e 
quiserem participar do certame serão autorizados a efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, após a publicação do item anterior, 
até o final do período de inscrição descrito no subitem 3.4. 
  
3.13. Para conferência da isenção da taxa de inscrição, o candidato 
que tenha requerido poderá acessar o site da organizadora, 
www.institutocidades.org.br, no link referente ao Concurso Público. 
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3.14. Informações complementares acerca da inscrição estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.institutocidades.org.br. 
  
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÂO PRELIMINAR  

  
4.1. O IC , após o término das inscrições, divulgará a relação com o 
nome dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas no site do 
Instituto Cidades: www.institutocidades.org.br. 
4.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso no prazo 
constante do item 14 - Dos Recursos, a contar da publicação no site 
do Instituto Cidades: www.institutocidades.org.br, protocolado, 
pessoalmente ou por procurador, no Ponto Facilitador, no prazo 
estipulado neste Edital. 
  
4.3. Serão indeferidos sumariamente os recursos protocolados fora do 
prazo e os recursos não protocolados nos moldes do subitem 4.2. deste 
edital. 
  
4.4. Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do 
prazo, via correios, fax, e-mail ou qualquer outro meio de 
comunicação. 
  
4.5. Os recursos julgados serão divulgados no site 
www.institutocidades.org.br. 
  
4.6. Em nenhuma hipótese haverá devolução do pagamento da taxa de 
inscrição ao candidato que tiver indeferida sua inscrição. 
  
4.7. Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que: 
  
a) não recolher a taxa de inscrição; 
b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha 
de inscrição; 
c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição. 
  
5. DO COMPROVANTE DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

  
5.1. O candidato poderá acessar o site da organizadora 
www.institutocidades.org.br, para imprimir a confirmação de sua 
inscrição, cabendo recurso nos termos do subitem 4.2. 
  
5.2. O comprovante de confirmação de inscrição impresso via 
Internet, deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 
locais de realização das provas, juntamente com documento original 
de identificação oficial com foto. 
  
5.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do 
comprovante de confirmação de inscrição. 
  
6. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  

  
6.1. Ao candidato portador de deficiência serão reservados 10% (dez 
por cento) das vagas ofertadas em cargos pré-definidos conforme 
ANEXO I deste edital, desde que a deficiência seja compatível com o 
cargo. As vagas serão preenchidas na forma da Lei n.º 7.853. 
  
6.1.1. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes 
decimais inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas 
iguais ou superiores a tal valor; 
  
6.1.2. O candidato portador de deficiência deverá observar os cargos e 
vagas oferecidas para portadores de deficiência. Caso venha a 
inscrever-se em cargos que não possuem vagas destinadas aos 
portadores de deficiência, será automaticamente incluído na lista geral 
de candidatos. 
  
6.1.3. As vagas destinadas aos portadores de deficiência que não 
forem providas por falta de candidatos, por reprovação neste concurso 
ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 
  
6.1.4. Os portadores de deficiência, resguardadas as condições 
especiais previstas na legislação própria, participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às 

provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 
  
6.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de 
deficiência, o candidato deverá, no ato de inscrição, declarar-se 
portador de deficiência e entregar laudo médico, original ou cópia 
autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome 
da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente do Código Internacional de 
Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma 
do subitem 6.3 ou 6.4 deste edital, e o requerimento constante do 
Anexo II deste edital. 
  
6.3. O candidato portador de deficiência deverá entregar até 01(um) 
dia após o termino do período de inscrições, o que trata o subitem 6.2 
deste edital, pessoalmente ou por procuração, no Ponto Facilitador, no 
prazo estipulado neste Edital. 
  
6.4. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade 
somente para este concurso e não será devolvido, tampouco será 
fornecida cópia desse laudo. 
  
6.5. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do 
subitem 7.9 deste edital e no ato de inscrição, tratamento diferenciado 
para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que 
necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, 
parágrafos 1° e 2°, do Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e 
alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004. 
  
6.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de 
deficiência, se aprovado e classificado no Concurso, terá seu nome 
publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, 
figurará também na lista de classificação geral. 
  
6.7. O candidato que se declarar portador de deficiência, caso 
aprovado e classificado no Concurso, será convocado para submeter-
se à perícia médica promovida pela Junta Médica a ser designada pela 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT, que verificará sua 
qualificação como portador de deficiência, o grau da deficiência e a 
capacidade para o exercício do respectivo cargo e que terá decisão 
determinativa sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 
21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de 
dezembro de 2004. 
  
6.8. O candidato mencionado no subitem 6.7 deste edital deverá 
comparecer à junta médica munida de laudo médico original ou de 
cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 
1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem 
como à provável causa da deficiência, quando de sua convocatória 
para contratação. 
  
6.9. A inobservância do disposto nos subitens 6.2 a 6.7 deste edital ou 
o não comparecimento ou a reprovação na junta médica acarretará a 
perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de 
deficiência. 
  
6.10. A conclusão da junta médica referida no subitem 6.8 deste edital 
acerca da incapacidade do candidato para o adequado exercício da 
função fará com que ele seja eliminado do Concurso. 
  
6.11. Quando a junta médica concluir pela inaptidão do candidato, 
havendo recurso, constituir-se-á junta pericial para nova inspeção, da 
qual poderá participar profissional indicado pelo candidato. 
  



Mato Grosso , 09 de Maio de 2012   •   Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso   •    ANO VII | Nº 1465a  
Edição Extraordinária  

 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt                                                   www.amm.org.br                                                          4 
 

6.12. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de ciência do 
laudo referido no subitem 6.10. 
  
6.13. A junta pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados, a partir da data de realização do 
novo exame. 
  
6.14. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta 
médica referenciada no item anterior. 
  
6.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 
apresentada pelo candidato será avaliada, ainda, durante o período de 
experiência determinado em seu contrato de trabalho. 
  
6.16. O candidato que não for qualificado pela junta médica como 
portador de deficiência, nos termos do art.4o do Decreto Federal no 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 
02/12/2004, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas a 
candidatos em tal condição e passará a concorrer juntamente com os 
demais candidatos. 
  
6.17. O candidato que for qualificado pela junta médica como 
portador de deficiência, mas a deficiência da qual é portador seja 
considerada, pela junta médica, incompatível para o exercício das 
atribuições do cargo, mencionadas no Anexo I, deste Edital, será 
considerado INAPTO e, conseqüentemente, eliminado do concurso, 
para todos os efeitos. 
  
6.18. As vagas definidas no Anexo I deste edital que não forem 
providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por 
reprovação no concurso ou na junta médica serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
  
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES  

  
7.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este 
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e 
concordar com o termo de aceite deste Edital constante no site de 
inscrição. 
  
7.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via 
postal, via fax e (ou) via correio eletrônico. 
  
7.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
  
7.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos 
credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em 
tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número 
antes do término do período de inscrição. 
  
7.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 
inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Instituto Cidades 
do direito de excluir do Concurso aquele que não preencher o 
formulário de forma completa e correta. 
  
7.6. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma 
completa o campo referente a nome, endereço e telefone, bem como 
deverá informar o CEP correspondente à sua residência. 
  
7.7. Não será permitido pagamento de inscrição mediante depósitos e 
transferências bancárias. 
  
7.8. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de 
inscrição. 
  
7.9. Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento 
diferenciado, portadores de deficiência ou não, para a realização da 
prova deverão solicitá-lo na ficha de inscrição e preencher 
requerimento nos molde do Anexo III , indicando a necessidade 
específica, encaminhando, juntamente com o requerimento, a 

documentação necessária, pessoalmente ou por procurador, no Ponto 
Facilitador no prazo estipulado neste Edital. 
  
7.9.1. O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição 
especial, com expressa referencia ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, bem 
como a qualificação completa do candidato e especificação do cargo 
para o qual está concorrendo. 
  
7.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 
realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em 
sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da 
criança. A candidata sem acompanhante não fará as provas. 
  
7.10.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante 
poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada 
de uma fiscal. 
  
7.10.2. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a 
candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a 
permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau 
de parentesco ou de amizade com a candidata. 
  
7.10.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado 
para este fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela candidata). 
  
7.10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor 
da candidata. 
  
7.11. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição 
especial até o término das inscrições seja qual for o motivo alegado, 
não terão a condição atendida. 
  
7.12. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade, e prévia comunicação. 
  
8. DA DIVULGAÇÃO  

  
8.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais 
Aditivos, se houver, relativos às informações referentes às etapas 
deste Concurso Público serão publicados nos sites 
www.institutocidades.org.br, www.tangaradaserra.mt.gov.br e 
www.diariomunicipal.com.br  (Jornal Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso). 
  
8.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento 
das etapas deste Concurso Público através do site 
www.institutocidades.org.br. 
  
9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

  
9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante 
aplicação de provas objetiva, abrangendo os conteúdos programáticos 
constantes do ANEXO IV  deste edital, conforme o quadro a seguir: 
  

NÍVEL DO 
CARGO 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO  

Nº DE 
ITENS 

PESO TOTAL  
PERFIL 

MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO  

CARÁTER  

Todos os cargos 
de Nível 

Superior, exceto 
Médicos 

Língua Portuguesa 20 1 20 
50% da prova 

conforme 
subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório Conhecimentos 

Específicos 
20 2 40 

Médicos 

Língua Portuguesa 10 1 10 
50% da prova 

conforme 
subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório 

Saúde Pública 10 1 10 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2 40 

Todos os cargos 
de Nível Médio, 
exceto Técnico 

em 
Imobilização 
Ortopédica. 

Língua Portuguesa 20 1 20 

50% da prova 
conforme 

subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório Conhecimentos 

Específicos 
20 2 40 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica e 
Auxiliar de 
Saúde Bucal 

Língua Portuguesa 10 1 10 
50% da prova 

conforme 
subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório 

Saúde Pública 10 1 10 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2 40 

Todos os cargos 
de Nível 

Fundamental 

Língua Portuguesa 20 1 20 50% da prova 
conforme 

subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório Conhecimentos 

Específicos 
20 2 40 
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Completo, 
exceto Auxiliar 
de Saúde Bucal 
e Mensageiro 

Mensageiro 
Trabalhador 

Braçal 

Língua Portuguesa 20 1 20 50% da prova 
conforme 

subitem 12.2 

Eliminatório e 
Classificatório Matemática 10 1 10 

Conhecimentos Gerais 10 1 10 

  
9.2. O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 
(três) horas para todos os cargos. 
  
9.3. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão 
divulgados no endereço eletrônico www.institutocidades.org.br. 
  
9.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no 
horário determinado. 
  
10. DA PROVA OBJETIVA  

  
10.1. Para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, constará de questões de múltipla escolha que versarão 
sobre o Conteúdo Programático constante do Anexo IV deste Edital. 
  
10.2. Cada questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro) 
alternativas dentre as quais somente 01 (uma) estará correta. 
  
10.3. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento 
eletrônico. 
  
10.4. O candidato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem 
anterior, será ordenado por cargo, de acordo com os valores 
decrescentes das notas obtidas. 
  
11. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  

  
11.1. As provas Objetivas serão realizadas na cidade de Tangará da 
Serra, no Estado do Mato Grosso, com data prevista para o dia 15 de 
julho de 2012, em locais e horários que serão divulgados 
oportunamente na internet, no site: www.institutocidades.org.br. 
  
11.1.1. As provas Objetivas serão aplicadas nos turnos da manhã e 
tarde como estabelecido no Anexo VI deste edital. 
  
11.1.2. A data das provas é sujeita à alteração. 
  
11.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na 
respectiva data, horário e locais constantes na confirmação de 
inscrição. 
  
11.3. Será vedada a realização das provas fora do local designado. 
  
11.4. Não será permitido o ingresso de Candidatos, em hipótese 
alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos portões. 
  
11.5. O horário de início das Provas será definido, dentro de cada sala 
de aplicação, observado o tempo de duração estabelecido no subitem 
9.2 deste edital. 
  
11.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para as 
provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido de: 
  
a) confirmação de inscrição; 
b) original de documento de identidade pessoal com foto; 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
  
11.7. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou 
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 
Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 
Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 
Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por 
Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira de 
Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
  

11.8. A confirmação de inscrição não terá validade como documento 
de identidade. 
  
11.9. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos 
citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos 
diferentes dos acima definidos. 
  
11.10. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza. 
11.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido há, no máximo, 15 (quinze) dias. O 
candidato será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
  
11.12. A identificação especial será exigida, também, ao candidato 
cujo documento de identificação apresente dúvidas referentes à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
  
11.13. Não será permitida, durante a realização das provas, a 
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta. 
  
11.14. Não será permitido ao candidato, durante a aplicação das 
provas, permanecerem nos locais das provas, com armas ou aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). 
Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, 
estes deverão ser recolhidos pela Coordenação/Fiscais de sala. O 
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude. 
  
11.15. O Instituto Cidades não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante 
a realização das provas, nem por danos neles causados. 
  
11.16. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado 
para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
  
11.17. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não 
constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, o Instituto 
Cidades procederá à inclusão do referido candidato, por meio de 
preenchimento de formulário condicional com a apresentação de 
documento de identificação pessoal, conforme subitem 11.7 e do 
comprovante de pagamento original. 
  
11.17.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de 
forma condicional e será confirmada pelo Instituto Cidades, com o 
intuito de verificar a pertinência da referida inclusão. 
  
11.17.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o 
subitem 11.17, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
  
11.18. Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja 
portando o comprovante de inscrição no local de realização das 
Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de 
Candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o 
candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de 
identificação. Sem a apresentação do documento de identificação o 
candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome conste 
na relação oficial de inscritos no concurso e apresente o comprovante 
de inscrição. 
  
11.19. O candidato deverá assinalar as respostas das questões 
objetivas na folha de respostas, preenchendo os alvéolos, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de 
respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, 
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
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conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do 
caderno de prova e na folha de respostas. 
  
11.20. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta 
por erro do candidato. 
  
11.21. Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na 
folha de respostas, serão de inteira responsabilidade do candidato. 
  
11.22. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões 
que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 
  
11.23. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas 
sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de Candidato que tenha 
solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se 
necessário, o Candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto 
Cidades devidamente treinado. 
  
11.24. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da 
sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 
Objetiva e em hipótese alguma levará consigo o caderno de provas e 
nem o Cartão Resposta. 
  
11.25. O candidato que se retirar do local de provas após decorridos 
os primeiros 60 (sessenta) minutos do inicio da prova somente poderá 
anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo 
fiscal de sala. 
  
11.26. O caderno de prova será disponibilizado para os candidatos no 
site do Instituto Cidades: www.institutocidades.org.br, no dia seguinte 
ao da aplicação das provas. O referido caderno ficará disponível 
através de senha privativa individual, durante o prazo recursal. 
  
11.27. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de 
prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em 
Ata de suas respectivas assinaturas. 
  
11.28. Será, automaticamente, excluído do Concurso o candidato que: 
  
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados; 
b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 11.7 
deste Edital; 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver 
utilizando livros, notas, impressos não permitidas e calculadoras; 
f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 
h) não devolver a folha de respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês 
com qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou 
autoridades presentes. 
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em 
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital; 
k) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e 
l) estiver portando armas. 
  
11.29. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por 
qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios 
de avaliação e de classificação. 
  
11.30. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso – o 
que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – 
bem como a sua autenticidade, será solicitado quando da aplicação da 
prova objetiva, a autenticação digital em local apropriado. 
  
11.31. O Instituto Cidades divulgará a imagem da folha de respostas 
dos candidatos que realizaram as provas objetivas, no endereço 

eletrônico www.institutocidades.org.br, exceto dos candidatos 
eliminados na forma do subitem 11.28. deste edital, após a data de 
divulgação do resultado final das provas objetivas. A referida imagem 
ficará disponível através de senha privativa individual, até quinze 
dias corridos da data de publicação do resultado final do Concurso. 
  
12. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  

  
12.1. A prova objetiva será avaliada na escala de pontos e pesos 
definidos no subitem 9.1.  
  
12.2. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) da prova, 
desde que não tenha zerado em nenhuma das disciplinas. 
  
12.3. Não haverá, em hipótese alguma, vista de prova. 
  
12.4. O candidato não habilitado na prova objetiva será excluído do 
Concurso. 
  
13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

  
13.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da 
Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo. 
  
13.2. A pontuação final para todos os cargos será: 
  
Pontuação Final = (TPO) 
Onde: 
TPO = Total de pontos da Prova Objetiva 
  
13.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a 
relação de todos os candidatos aprovados, incluindo os portadores de 
deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos 
portadores de deficiência. 
  
13.4. No caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate 
se fará verificando-se, sucessivamente, os seguintes critérios: 
  
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei 
nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 
preferência ao de idade mais elevada. 
b) Maior pontuação na disciplina conhecimentos específicos 
c) Maior pontuação na disciplina de língua portuguesa 
d) Maior idade. 
  
13.5. O resultado do Concurso estará disponível para consulta no site 
do Instituto Cidades www.institutocidades.org.br e caberá recurso nos 
termos do item 14 – Dos Recursos deste Edital. 
  
13.6. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será 
publicada lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos. 
  
13.7. A lista de Classificação Final será publicada no site do Instituto 
Cidades www.institutocidades.org.br. 
  
13.8. Serão publicados nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e 
www.diariomunicipal.com.br  (Jornal Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso), apenas os resultados dos 
candidatos aprovados e classificados no Concurso. 
  
13.9. A habilitação final para homologação será composta pelo 
número de candidatos acrescido do seu respectivo cadastro de reserva, 
constante do Anexo I, ficando conseqüentemente eliminados os 
demais candidatos. 
  
14. DOS RECURSOS 

  
14.1. Será admitido recurso administrativo contestando: 
  
a) O indeferimento do pedido de inscrição. 
b) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva. 
c) O resultado da prova Objetiva. 
e) O indeferimento da qualidade de deficiente físico. 
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14.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data de 
divulgação oficial do fato que gerou o recurso. 
  
14.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para cada evento 
referido no subitem 14.1 deste Edital. 
  
14.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da 
Comissão Especial de Concurso, em formulário padronizado, e 
entregue, pessoalmente ou por procuração, dentro do prazo indicado 
no subitem 14.2, no Departamento de Pessoal, situado à Rua Antônio 
Hortolani, nº. 62 N, Centro – Tangará da Serra MT, no horário de 
expediente do órgão, quando da publicação do resultado de cada 
evento passível de recurso. 
  
14.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do 
prazo, com indicação do nome do Concurso Público, do nome do 
candidato, do número de inscrição e da assinatura, devendo ser 
utilizado o modelo específico disponibilizado no site 
www.institutocidades.org.br 
  
14.5.1. O formulário de recursos estará disponível no Anexo V do 
presente edital. 
  
14.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, 
sendo considerado, para tanto, a data do protocolo. 
  
14.7. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax), 
telex, telegrama, Internet ou outro meio que não seja o especificado 
neste Edital. 
  
14.8. Também não será aceito o recurso interposto sem o 
fornecimento de quaisquer dos dados constantes no subitem 14.5. ou 
sem fundamentação ou bibliografia pertinente. 
  
14.9. A banca examinadora determinada pelo Instituto Cidades 
constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
  
14.10. O recurso apreciado tempestivamente terá efeito suspensivo 
quanto ao objetivo requerido até que seja conhecida a decisão. 
  
14.11. Os pontos relativos a questões da prova objetiva de múltipla 
escolha que eventualmente venham a ser anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida. 
  
14.12. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do 
interesse de mais de um candidato, será dada a conhecer 
coletivamente. 
  
14.13. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do 
recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 
  
14.14. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do 
cronograma do Concurso Público. 
  
15. DA POSSE DOS CANDIDATOS HABILITADOS 
  
15.1. A Posse será condicionada a: 
Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei; 
os Candidatos que tenham participado do Concurso com no mínimo 
16 (dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos 
respectivos cargos após completarem 18 (dezoito) anos, condicionado, 
a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 (dezoito) anos 
para ser empossada; 
quitação com o serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo 
feminino e com a Justiça Eleitoral, para todos os Candidatos; 
ter escolaridade exigida para o exercício do cargo, bem como 
registro para o exercício da profissão no conselho de classe 
pertinente ao cargo pleiteado e Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH para os cargos de Operador de máquinas (categoria D), 
Mensageiro (categoria A), Fiscal de consumo/leiturista (categoria A) e 
Fiscal de corte e religação (categoria A) 

apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, 
PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou 
Casamento, Fotografia ¾ colorida e recente; 
às pessoas portadoras de necessidades especiais, compatibilidade da 
deficiência atestada, com o cargo de opção do Candidato, comprovada 
através de análise da Comissão Especial do Concurso, que emitirá 
parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua 
compatibilidade com o cargo; 
exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão 
necessária para o exercício de cada emprego; 
certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 
onde possui o endereço declarado, comprovando a existência ou 
inexistência de ações civis e criminais (com transito em julgado). 
Declaração de acumulo de cargo, nos termos da Constituição Federal 
Brasileira. 
Certidão de Débitos Federais, Estaduais e Municipais. 
atenção – o Candidato, por ocasião da posse, deverá comprovar todos 
os requisitos exigidos no subitem 15.1. A não apresentação dos 
comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo 
Candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da 
inscrição no Concurso. 
  
15.2. Poderá a Administração discricionariamente lotar, remanejar 
e/ou deslocar os servidores de unidade administrativa para outra, 
como também de localidade, dependendo dos princípios da 
conveniência, necessidade e oportunidade. 
  
16. DO PROVIMENTO E LOTAÇÃO  
  
16.1. A partir da data de homologação do resultado final do Concurso 
Público, o Candidato classificado será convocado por Edital de 
Convocação publicado nos sites www.tangaradaserra.mt.gov.br e 
www.diariomunicipal.com.br  (Jornal Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso). 
  
16.2. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o 
Candidato deverá apresentar-se ao Departamento de Pessoal do 
Município, em até 30 (trinta) dias, a contar da data da convocação, 
observadas as seguintes condições: 
a) apresentar-se ao setor competente munido de toda documentação 
exigida neste Edital. A não comprovação de qualquer um dos 
requisitos eliminará o Candidato do Concurso; 
não será permitido ao Candidato convocado para contratação no 
serviço público o adiamento da contratação no cargo, mediante 
posicionamento no final da classificação, sendo eliminado do 
Concurso; 
os admitidos não farão jus a modificação de local de trabalho a pedido 
próprio, pelo período mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício, 
salvo comprovada necessidade do serviço efetuada pela 
Administração; 
poderá a Administração discricionariamente deslocar os servidores de 
unidade administrativa para outra, como também de localidade, 
dependendo da conveniência, necessidade e oportunidade da 
administração. 
  
16.3. A nomeação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente 
no Regime Estatutário, sendo vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município – RPPS. 
  
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
17.1. As convocações para prestação das provas e resultados serão 
publicadas no endereço eletrônico www.institutocidades.org.br. 
  
17.1.1. É de responsabilidade de o candidato acompanhar estas 
publicações. 
  
17.2. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, o 
SAMAE e o Instituto Cidades se eximem das despesas com viagens, 
estadia, transporte ou outros custos pessoais do candidato em 
quaisquer das fases do Concurso. 
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17.3. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados 
com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
  
17.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no Concurso, valendo para esse fim, a 
homologação publicada no site do Instituto Cidades, 
www.institutocidades.org.br 
  
17.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos 
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 
em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 
inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil 
e criminal. 
  
17.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no site 
www.institutocidades.org.br. 
  
17.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o 
Instituto Cidades, até a data de publicação da homologação do 
resultado final do Concurso e, após esta data, junto ao Departamento 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT, no 
endereço constante no subitem 14.4 deste edital, devendo constar no 
envelope de encaminhamento a frase - “atualização de endereço para 
o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – 
MT”. 
  
17.8. É de responsabilidade do candidato manter atualizados seu 
endereço e telefone, até que se expire o prazo de validade do 
Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando 
for chamado, perder o prazo para contratação, caso não seja 
localizado. 
  
17.9. O presente concurso público terá o prazo de dois anos contados 
a partir da sua homologação. 
17.9.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período 
por expressa determinação do prefeito municipal. 
  
17.10. O candidato que, à época da posse, não comprovar que 
preenche os requisitos indispensáveis para o exercício legal do cargo 
para o qual foi aprovado será considerado eliminado sumariamente, 
não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos 
previstos em lei municipal. 
  
17.11. A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu 
ingresso automático e imediato ao cargo para o qual se habilitou, 
estando a sua convocação condicionada à necessidade da 
Administração. 
  
17.12. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações 
enquanto não for consumado o evento que lhe diz respeito. 
17.12.1. Todas as alterações serão tornadas públicas na forma de 
costume. 
  
17.13. O Instituto Cidades, a Prefeitura Municipal de Tangará da 
Serra – MT e o SAMAE não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de: 
  
a) Endereço não atualizado. 
b) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 
fornecimento e/ou endereço errado do candidato. 
c) Correspondência recebida por terceiros. 
  
17.14. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, o SAMAE e 
o Instituto Cidades não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 
  
17.15. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, 
a legislação vigente até a data de publicação deste Edital. 

17.16. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a 
Comissão Especial do Concurso e o Instituto Cidades, no que se refere 
à realização deste Concurso. 
  
17.17. Caberá a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT a 
homologação dos resultados finais do Concurso. 
  
17.18. O Foro de Comarca de Tangará da Serra - MT é o competente 
para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com respeito ao 
presente Edital e respectivo Concurso. 
 
TANGARÁ DA SERRA, 09 de Maio de 2012. 

  
SATURNINO MASSON 
Prefeito Municipal de Tangará da Serra 

  
ANEXO I  

  
EDITAL No  001/2012 

QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA 
ADMISSÃO, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO, 

NÚMERO DE VAGAS (TOTAL, AMPLA DISPUTA, 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) E TAXAS DE 

INSCRIÇÃO.  
  

QUADRO DE VAGAS CONCURSO N°. 01/2012 PREFEITURA MUNICIPAL  

  
GRUPO OCUPACIONAL II  

Cargo 
Habilitaçã

o 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficient

e 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc. 
(R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Auxilia
r de 

saúde 
bucal* 

Ensino 
fundamenta
l completo 
com Curso 
de Auxiliar 
de Saúde 

Bucal com 
Registro 

Profissional 

04 04 - 20 40 h/s 
755,5

4 
3404/201

0 
40,00 

  TOTAL 
GERAL  

04 04 - 20         

  
GRUPO OCUPACIONAL III  

Cargo 
Habilitaçã

o 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficient

e 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc. 
(R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Agente 
Administrati

vo II 

Ensino 
Médio 

Completo 
03 03 - 50 40 h/s 

985,4
6 

3684/201
1 

48,00 
Técnico em 
imobilização 
ortopédica* 

Ensino 
médio e 

Técnico de 
Gesso ou 

Técnico de 
Imobilizaçã

o 
Ortopédica 

ou 
Capacitaçã
o em Gesso 
Hospitalar 
de 100hs 

02 02 - 10 40 h/s 
985,4

6 
3453/201

0 

  
TOTAL 
GERAL  

05 05 - 60         

  
GRUPO OCUPACIONAL IV  

Cargo Habilitação 

Tota
l de 
Vag
as 

Vagas 
Ampl

a 
Dispu

ta 

Vagas 
p/ 

Deficien
te 

Cadast
ro 

Reserv
a 

Carga 
Horár

ia 

Venc. 
(R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriç
ão (R$) 

Engenheiro 
civil 

Curso 
superior em 
Engenharia 
civil com 
registro 

profissional 

01 01 - 05 40 h/s 
2.880,

35 
3785/20

12 

90,00 

Médico 
Ortopedista* 

Curso 
Superior em 
Medicina, 

com 
Residência 
Médica em 

Ortopedia ou 
Especializaçã

o em 
Ortopedia e 

Registro 
Profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3404/20

10 

Médico Curso 01 01 - 05 20 h/s 4.490, 3404/20
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Psiquiatra* superior em 
Medicina 

com 
Residência 
Médica em 

Psiquiatria ou 
Especializaçã

o em 
Psiquiatria e 

Registro 
Profissional 

16 10 

Médico 
Pediatra* 

Curso 
superior em 
Medicina 

com 
Residência 
Médica em 
Pediatria ou 

Especializaçã
o em 

Pediatria e 
Registro 

Profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3404/20

10 

Medico clínico 
geral* 

Curso 
superior em 
Medicina e 
Registro 

Profissional 

05 05 - 25 40 h/s 
8.980,

32 
3404/20

10 

Médico 
Cardiologista* 

Curso 
superior em 
Medicina, 

com 
especializaçã

o em 
cardiologia e 

Registro 
profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3783/20

12 

Médico 
Cirurgião* 

Curso 
superior em 
Medicina, 

com 
Especializaçã
o em Cirurgia 

e Registro 
Profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3783/20

12 

Médico 
Ultrassonografi

sta* 

Curso 
superior em 
Medicina, 

com 
Especializaçã

o em 
Ultrassonogr

afia e 
Registro 

Profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3783/20

12 

Médico Clínico 
Geral 

Plantonista* 

Curso 
superior em 
Medicina e 
Registro 

Profissional 

10 09 01 50 
Plantã
o 12 
horas 

538,92 
3783/20

12 

Medico 
Nefrologista* 

Curso 
superior em 
Medicina, 

com 
Especializaçã

o em 
Nefrologia e 

Registro 
Profissional 

01 01 - 05 20 h/s 
4.490,

16 
3783/20

12 

Médico 
Neurologista* 

Curso 
superior em 
Medicina, 

com 
Especializaçã

o em 
Neurologia e 

Registro 
Profissional 

02 02 - 10 20 h/s 
4.490,

16 
3783/20

12 

  
TOTAL 
GERAL  

30 29 01 150         

*Farão jus ao adicional de insalubridade de vinte ou trinta por 
cento sobre o vencimento base, conforme área de lotação e 
LTCAT.  

  
QUADRO DE VAGAS CONCURSO N°. 01/2012 – SAMAE 

  
GRUPO OCUPACIONAL I  

Cargo 
Habilitaçã

o 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficient

e 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc. 
(R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Trabalhado
r Braçal 

Nível 
Fundament

al 
Incompleto 

06 05 01 30 40 h/s 
579,8

7 
3739/201

2 
35,00 

  TOTAL 
GERAL  

06 05 01 30         

  
GRUPO OCUPACIONAL II  

Cargo Habilitação 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficient

e 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc. 
(R$) 

LEI 
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Instalador 
de Rede 

Ensino 
Fundamenta
l completo 

04 04 - 20 40 h/s 
755,5

4 
3739/201

2 

40,00 

Mensageir
o 

Ensino 
Fundamenta
l completo e 

CNH 
categoria A 

01 01 - 05 40 h/s 
755,5

4 
3739/201

2 

Operador 
de 

Elevatória 
pra água 

Ensino 
Fundamenta
l completo 

03 03 - 15 40 h/s 
755,5

4 
3739/201

2 

Operador 
de 

Elevatória 
pra esgoto 

Ensino 
Fundamenta
l completo 

03 03 - 15 40 h/s 
755,5

4 
3739/201

2 

Operador 
de 

máquinas 

Ensino 
Fundamenta
l completo e 

CNH 
categoria D 

02 02 - 15 40 h/s 
755,5

4 
3739/201

2 

  
TOTAL 
GERAL  

13 13 - 70         

  
GRUPO OCUPACIONAL III  

Cargo 
Habilitaç

ão 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficien

te 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc
. (R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Agente 
Administrativo II 

Ensino 
Médio 

Completo 
07 06 01 35 40 h/s 

985,4
6 

3739/20
12 

48,00 

Auxiliar 
Operador de 

Esgoto 

Ensino 
Médio 

Completo 
02 02 - 15 40 h/s 

985,4
6 

3739/20
12 

Fiscal de 
Consumo/Leituri

sta 

Ensino 
Médio 

Completo 
E CNH 

categoria 
A 

06 05 01 30 40 h/s 
985,4

6 
3739/20

12 

Fiscal de Corte e 
Religação 

Ensino 
Médio 

Completo 
E CNH 

categoria 
A 

04 04 - 20 40 h/s 
985,4

6 
3739/20

12 

Operador de 
ETA 

Ensino 
Médio 

Completo 
04 04 - 20 40 h/s 

985,4
6 

3739/20
12 

Operador de 
ETA Rural 

Ensino 
Médio 

Completo 
02 02 - 10 40 h/s 

985,4
6 

3739/20
12 

Técnico em 
informática 

Ensino 
Médio 

Completo 
e 

formação 
Técnica 

em 
informátic

a 

01 01 - 05 40 h/s 
985,4

6 
3739/20

12 

Técnico em 
segurança no 

Trabalho 

Ensino 
Médio 

Completo 
e 

Formação 
Técnica na 

área de 
Segurança 

no 
Trabalho 

com 
Registro 

Profission
al 

01 01 - 05 40 h/s 
985,4

6 
3739/20

12 

  
TOTAL 
GERAL  

27 25 02 140         

  
GRUPO OCUPACIONAL IV  

Cargo Habilitação 

Total 
de 

Vaga
s 

Vagas 
Ampla 
Disput

a 

Vagas p/ 
Deficient

e 

Cadastr
o 

Reserva 

Carga 
Horári

a 

Venc. 
(R$) 

LEI  
Taxa 

Inscriçã
o (R$) 

Controlad
or Interno 

Curso 
Superior em 

Direito, 
Administraç

ão ou 
Contabilidad
e, todos com 
registro nos 
respectivos 

Conselhos de 
Classe 

01 01 - 05 40 h/s 
2.880,3

5 
3739/201

2 

90,00 

Engenheir
o Civil 

Curso 
Superior em 
Engenharia 
Civil com 
Registro 

Profissional 

01 01 - 05 40 h/s 
2.880,3

5 
3739/201

2 

Químico 
Curso 

Superior em 
Química 

01 01 - 05 40 h/s 
2.880,3

5 
3739/201

2 
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com Registro 
Profissional 

  TOTAL 
GERAL  

03 03 - 15         

  
ATRIBUIÇÕES  

  
PREFEITURA MUNICIPAL  

Auxiliar de saúde bucal 

Descrição Sumária: 
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio. Executa 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As 
atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança. 
Principais Atividades: 
Agiliza e organiza o atendimento odontológico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Organizar arquivo e fichário; Processar filme radiográfico; 
Manipular materiais de uso odontológico; Executar limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e 
do ambiente de trabalho; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Aplicar 
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar 
em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; Executar 
procedimentos odontológicos sob supervisão: Efetuar profilaxia; Realizar 
isolamento absoluto e ou relativo; Fazer tomada e ou revelação de raio-x; 
Inserir materiais; Condensar materiais; Esculpir materiais; Instrumentar o 
cirurgião-dentista junto à cadeira operatória; Promover isolamento do campo 
operatório; Manipular materiais de uso odontológico. Trabalho com 
segurança: Usar equipamentos de proteção individual (EPI); Fazer assepsia 
da sala e ou equipamentos; Desinfetar instrumental e ou moldagens; 
Esterilizar instrumental; Tomar vacinas; Providenciar o acondicionamento e 
destino do lixo; Acondicionar materiais perfurantes para descarte; 
Armazenar material esterilizado; Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança; Proceder à conservação e a manutenção do 
equipamento odontológico. Demonstrar competências pessoais: Utilizar 
equipamentos; Manejar instrumentos; Selecionar materiais; Manipular 
materiais; Participar de eventos institucionais; Cuidar da higiene e aparência 
pessoal. 

Agente Administrativo 
II  

Descrição Sumária: 
Executam serviços de apoio sob supervisão direta nas áreas de 
administração, finanças e logísticas; Atendem ao público interno e externo, 
fornecendo e recebendo informações sobre serviços; Tratam de documentos 
variados, classificando-os, arquivando-os e registrando-os, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; Preparam relatórios e 
planilhas; Executam serviços gerais relativos às rotinas das Secretarias. Para 
cada Secretaria existem procedimentos específicos, conforme suas demandas 
de trabalho. 
Principais Atividades: 
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir 
notas fiscais e faturas de pagamentos; Triagem de documentos; Distribuição 
de documentos aos remetentes; Conferir dados e datas; Verificar 
documentos conforme normas; Identificar irregularidades nos documentos 
emitidos e corrigi-los; Conferir cálculos; Submeter pareceres para apreciação 
de chefia; Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; 
Arquivar documentos conforme procedimentos específicos da Secretaria; 
Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; Preencher formulários; 
Digitar notas de lançamentos contábeis; Emitir cartas convite nos processos 
de compras e serviços; Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar 
dados; Verificar índices econômicos e financeiros; Elaborar planilhas de 
cálculos; Efetuar cálculos; Redigir atas; Elaborar correspondência; 
Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; 
Localizar processos; Acompanhar notificações de não conformidade; 
Encaminhar protocolos internos; Atualizar cadastros; Atualizar dados; 
Atendimento ao público: Fornecer informações sobre serviços; Identificar 
natureza das solicitações do munícipe ou servidor; Atender fornecedores; 
Registrar reclamações dos munícipes; Executar rotinas de apoio na área de 
recursos humanos: Executar rotinas de admissão de pessoal; Executar rotinas 
de demissão de pessoal; Orientar funcionários sobre direitos e deveres; 
Controlar freqüência dos funcionários: Auxiliar na elaboração da folha de 
pagamento; Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, 
etc.) Atualizar dados dos funcionários; Prestar apoio logístico: Controlar 
material de expediente; Levantar a necessidade de material; Requisitar 
materiais; Solicitar compra de material ao departamento competente; 
Conferir material solicitado; Providenciar devolução de material fora de 
especificação; Distribuir material de expediente; Controlar expedição de 
malotes e recebimentos; Controlar execução de serviços gerais (Limpeza, 
transporte, vigilância); Pesquisar preços; Comunicar-se: Expressar-se 
oralmente; Demonstrar habilidade de redação; Demonstrar precisão de 
linguagem. Demonstrar competências pessoais: Demonstrar iniciativa; 
Trabalhar em equipe; Relacionar-se com flexibilidade; Demonstrar 
capacidade de organização; Outras atividades correlatas. 

Técnico em 
imobilização ortopédica 

Descrição Sumária: 
Responsável pela aplicação de gesso e curativos em pacientes com fraturas, 
luxações e ferimentos; Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas 
gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executam imobilizações 
com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). 
Preparam e executam trações cutâneas, auxiliam o médico ortopedista na 
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Podem 
preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como 
pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, 
punções e infiltrações. Comunicam-se oralmente e por escrito, com os 
usuários e profissionais de saúde. Desempenhar outras atividades correlatas 
e afins. 

Principais Atividades: 
Prestar atendimento preservando a integridade dos Direitos Humanos sem 
distinção ou preconceito de qualquer natureza; Verificar a existência do 
equipamento; Avaliar as condições de uso do material instrumental: estimar 
a quantidade de material a ser utilizado; acondicionar material; controlar 
estoque; Recepcionar o paciente; Autorizar ou não a entrada de 
acompanhante; Analisar o tipo de imobilização com base na prescrição 
médica; Verificar alergias do paciente aos materiais; Certificar-se com o 
paciente sobre o local a ser imobilizado; Verificar as condições da área a ser 
imobilizada; Confirmar a prescrição com o médico; Liberar a área a ser 
imobilizada de anéis e outros ornamentos; Efetuar a assepsia do local a ser 
imobilizado; Encaminhar o paciente ao médico para avaliação da 

imobilização; Retirar aparelhos gessados com serra elétrica vibratória; retirar 
aparelhos gessados com lâmina de bisturi; remover aparelhos sintéticos; 
remover enfaixamentos; Atendimento a pacientes e toda rotina pertinente a 
função e imobilizações. Confeccionar imobilizações e aparelhos gessados 
nas salas de gesso e cirurgia; Preparar o material para confeccionar as 
imobilizações; Observar o tipo de imobilização a confeccionar, as condições 
do paciente, seguindo as orientações médicas; Obedecer às normas técnicas 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT - e às normas 
internacionais para confecção de imobilização; Zelar pela limpeza da sala de 
imobilização, bem como pela limpeza, preservação e guarda de todo o 
instrumental de uso na sua especialidade; Coordenar e executar projetos 
específicos da área, Executar outros encargos semelhantes e outras 
atividades correlatas e afins. 

Engenheiro Civil 

Descrição Sumária: 
Elabora, executa, dirige, quantifica e orça projetos de engenharia civil, 
relativos às necessidades do município, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para 
possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras 
mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. 

Principais Atividades: 
Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, 
examinando as características do terreno disponível e determinando o local 
mais apropriado para a construção; Calcula os esforços e deformações 
previstas na obra projetada ou que afetam a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 
temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados 
na construção; Consulta outros especialistas, como engenheiros mecânicos, 
eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, 
trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir 
sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas á obra a ser executada; 
elabora o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de–obra 
necessárias e efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de 
apresentá-lo aos clientes, diretores de empresa ou órgãos governamentais 
para aprovação; Prepara o programa de trabalho, elaborando plantas, 
croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para 
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Dirige 
a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações á medida 
que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos 
padrões de qualidade e segurança recomendadas; Auxilia as Secretarias na 
elaboração dos orçamentos referentes às obras que serão executadas, fazendo 
a padronização, mensuração e controle de qualidade dos serviços executados 
na obra, a fim de orientar e esclarecer o operário e o pessoal no que se refere 
ao serviço técnico da obra; Acompanha a construção de edifícios públicos, 
fazendo levantamentos topográficos da região onde o prédio será levantado a 
fim de analisar os dados da região; Acompanham as obra de terraplanagem e 
pavimentação de todos os tipos, estudando os locais e dando assistência aos 
operários, para que a obra seja bem executada; Elabora projetos para 
obtenção de recursos, licitações e prestação de contas, elaboração de 
planilhas orçamentárias; Suporte técnico as demais Secretarias. 

Médico Ortopedista 

Descrição Sumária: 
Especialidade médica que utiliza métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para 
tratar, corrigir enfermidades, lesões e deformidades ósseas, dos músculos, 
dos tendões, articulações e ligamentos, e tudo o que relaciona-se ao aparelho 
locomotor, ao sistema esquelético e estruturas associadas. 

Principais Atividades: 
Realizar atendimento na área de ortopedia; Desempenhar função da 
medicina preventiva e curativa; Realizar atendimento, exames, diagnostico, 
terapêutica e acompanhamento dos pacientes; Cirurgias artroscópicas; 
Deformidades na coluna vertebral; Deformidades nas articulações; 
Deformidades nos músculos; Deformidades nos pés; Dificuldades de 
locomoção; Exames ortopédicos; Exercícios de reabilitação; Fracturas 
ósseas; Hérnias discais; Lesões; Lesões tendinosas; Luxação congénita; 
Luxações; Pediografia; Podoscopia; Radiologia; Raio X; Tratamento de 
deformidades ósseas; Tratamento de doenças reumáticas; Tratamento de 
lesões; Tratamento de lesões na coluna; Executar qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes 
ao cargo e área 

Medico Psiquiatra 

Descrição Sumária: 
Executar atividades de estudo à especialidade de Psiquiatria de acordo com 
as atribuições do médico Psiquiatra inclui atendimento a crianças e adultos, 
prevenção e tratamento dos modos psíquicos de adoecer ou da perda 
involuntária da faculdade normativa e ações e atividades a serem 
desenvolvidas de acordo com as prioridades locais.Examinar o paciente, 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista; analisar e interpretar os resultados de exames 
de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde 
do paciente; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar 
orientação terapêutica adequada. 
Principais atividades: 
Realizar inspeção na área de sua especialidade, mediante consultas 
ambulatoriais, hospitalares ou domiciliares; firmar, juntamente com 
psicólogos, atestados, laudos e verificação de saúde mental, para concessão 
de licença ou de aposentadoria, bem como de tratamentos, desde que com a 
concordância do interessado; firmar diagnósticos psiquiátricos; propor e 
acompanhar tratamento, quando for o caso, podendo prescrever 
medicamentos, sugerir internações, remoções ou baixas, desde que com 
consentimento do interessado; realizar ou assistir perícia; realizar outras 
tarefas correlatas ao Cargo junto aos membros e servidores do Ministério 
Público. Acolher o usuário, identificando-o, apresentando-se e explicando os 
procedimentos a serem realizados; Atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais e familiares, realizando 
clinica ampliada; Realizar atendimento, triagem, avaliação e 
acompanhamento do paciente; Emitir atestados e laudos; Visitas 
domiciliares; Articular recursos intersetoriais disponíveis para diminuição 
dos agravos à saúde dos pacientes; Participar do planejamento das atividades 
a serem desenvolvidas na instituição; Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional; Discutir com a equipe casos e projetos 
terapêuticos; Orientação familiar; Prevenção de recaída; Executar outros 
encargos semelhantes e outras atividades correlatas e afins. 

Medico Pediatra 
Descrição Sumária: 
O pediatra é o médico especializado na assistência a crianças e adolescentes, 
seja no aspecto preventivo ou curativo. O pediatra realiza consultas de rotina 
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e acompanha o crescimento, mede e pesa a criança, para comparar com 
exames anteriores, além de prevenir e tratar as possíveis enfermidades. É o 
pediatra que orienta e aconselha a mãe desde o nascimento do bebê, e 
acompanha seu desenvolvimento. Esse profissional tem a responsabilidade 
de auxiliar os pais na formação da criança, pois é nessa fase que o ser 
humano se constitui, tanto fisicamente quanto biologicamente. Também é de 
responsabilidade do pediatra garantir o bem estar e a saúde da criança, 
visando a prevenção de doenças em seu diagnóstico rápido. 
Principais Atividades: 
Realizar consultas com os pais e a criança; Orientar os pais sobre a 
importância da consulta periódica com o pediatra, da amamentação, da 
alimentação adequada e informar sobre as fragilidades infantis e sobre a 
formação física, biológica e mental durante a infância; Fazer perguntas sobre 
a história familiar; Pesquisar os hábitos e condições de vida da criança; 
Acompanhar o crescimento, medindo peso e atura e comparando com os 
exames anteriores e com a média normal para a idade; Examinar o 
funcionamento dos sistemas infantis; Verificar queixas; Diagnosticar 
possíveis moléstias; Solicitar exames detalhados; Receitar o tratamento 
adequado em cada caso; Acompanhar o tratamento, verificando melhora do 
quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento; 
Acompanhar tratamentos mais específicos com outros médicos Acompanhar 
a imunização (vacinação); Acompanhar a amamentação; Orientar a mãe 
durante o desmame da criança, informar a alimentação adequada em cada 
época da vida da criança; Tirar as dúvidas dos pais quanto ao 
desenvolvimento normal da criança. Executar outros encargos semelhantes e 
outras atividades correlatas e afins. 

Médico Cardiologista 

Descrição Sumária: 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, 
procedendo aos exames, diagnósticos, orientações de tratamento e 
acompanhamento de pacientes portadores de doenças do coração, seguindo 
as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, bem como pela 
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a 
melhoria das condições gerais de saúde da população. Participação em 
atividades educativas aos profissionais da atenção básica. 

Principais Atividades: 
Atender consultas na área de cardiologia; Realizar assistência integral 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
encaminhados para a especialidade; realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade Especializada e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio (com agendamento prévio); realizar atividades de demanda 
programada e de urgência relativa à cardiologia e procedimentos para fins de 
diagnóstico e tratamento; fazer a contra-referência dos clientes com as USF 
de forma matricial e encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade 
de internação hospitalar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário juntamente com a ESF; contribuir e participar 
das atividades de educação permanente, elaboração de protocolos e fluxos 
dos serviços; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da unidade; supervisionar a realização de 
procedimentos que requeiram a presença e interferência do profissional 
médico; realizar exames que exijam conhecimentos médicos para sua 
realização; estabelecer a relação médico- paciente e zelar pelo bem-estar 
físico, psíquico e social daqueles que se encontram sob seus cuidados; 
realizar os procedimentos previstos pela Associação Médica Brasileira e 
Conselho Federal de Medicina, necessários para a recuperação do cliente sob 
seus cuidados, dentro da especialidade; executar todas as atribuições 
previstas no Código de Ética Médica; participar ativamente da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar e demais comissões designadas; emitir 
laudos e pareceres técnicos, quando solicitado; observar as normas e 
designações quanto a local e horário de trabalho; executar as demais 
atribuições previstas no Código de Ética Médica e Lei do Exercício 
Profissional e outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
hierárquico; participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço. 
Realizar trabalhos em equipes em Serviços Ambulatoriais Especializados; 
participar de campanhas de informação, sempre que houver necessidade; 
preencher todas as planilhas, encaminhamentos e demais formulários que se 
fizerem necessários para o atendimento ao paciente; participar de 
treinamentos e reciclagens elaborados pelo Colegiado da Secretaria 
Municipal de Saúde; atender intercorrências, mesmo que esgotada sua 
agenda, e executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis 
hierárquicos superiores, relacionadas a sua área de atuação. Executar outros 
encargos semelhantes e outras atividades correlatas e afins. 

Médico Cirurgião  

Descrição Sumária: 
É responsável pelo atendimento a pequenos traumas, realização de pequenas 
cirurgias, educação continuada para atendimento aos funcionários 
envolvidos no atendimento do Pronto Atendimentos, além de outros 
trabalhos relacionados a área de atuação, visando promover a saúde e o bem-
estar da população. 

Principais Atividades: 
Realizar consulta, voltada para a cirurgia, realiza procedimentos cirúrgicos 
no abdômen e todos os órgãos contidos nele, cabeça e pescoços, tecido 
macio e músculo esqueletal, sistema endócrino, traumas em geral oncologia 
e pacientes doentes em fase críticas. Realizar trabalhos em equipes em 
Serviços Ambulatoriais Especializados; participar de campanhas de 
informação, sempre que houver necessidade; preencher todas as planilhas, 
encaminhamentos e demais formulários que se fizerem necessários para o 
atendimento ao paciente; participar de treinamentos e reciclagens elaborados 
pelo Colegiado da Secretaria Municipal de Saúde; atender intercorrências, 
mesmo que esgotada sua agenda, e executar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionadas a sua área de 
atuação. Executar outros encargos semelhantes e outras atividades correlatas 
e afins. 

Médico 
Ultrassonografista 

Descrição Sumária: 
É responsável pela realização e responsabilidade técnica dos exames 
ultrassonográficos executados, incluindo a análise dos resultados e 
confecção dos respectivos laudos, e também de confecção de laudos 
radiológicos e de mamografia, a fim de atender as necessidades da 
comunidade. 

Principais Atividades: 
É responsável pela realização de exames de auxilio diagnóstico de média 
complexidade, emitindo laudos, operacionalizando equipamento e 
entendendo a natureza do ultra-som e suas indicações, bem como pela 
contribuição em programas preventivos e reuniões, de modo a promover a 
qualidade de vida da população em sua área de atuação, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição. Realiza ultrasosson de 
Abdomem total, Abdomem superior, Transvaginal, Tireoide, Membros 
superiores e inferiores, bolsa escrotal, mama, próstata, obstétrica e outras 

atividades correlatas e afins. Realizar trabalhos em equipes em Serviços 
Ambulatoriais Especializados; participar de campanhas de informação, 
sempre que houver necessidade; preencher todas as planilhas, 
encaminhamentos e demais formulários que se fizerem necessários para o 
atendimento ao paciente; participar de treinamentos e reciclagens elaborados 
pelo Colegiado da Secretaria Municipal de Saúde; atender intercorrências, 
mesmo que esgotada sua agenda, e executar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionadas a sua área de 
atuação. Executar outros encargos semelhantes e outras atividades correlatas 
e afins. 

Médico Clínico Geral 
Plantonista 

Descrição Sumária: 
É responsável por prestar atendimento de urgência e emergência a pacientes 
em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-
se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender 
prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de 
acordo com o protocolo de Acolhimento com classificação de risco praticado 
pelo enfermeiro acolhedor ou técnico de enfermagem acolhedor, integrar a 
equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, contatar com a 
central de regulação médica para colaborar com a organização e regulação 
do sistema de atenção às urgências; participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência; 
promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a 
relação médico-paciente e observando preceitos éticos no decorrer da 
execução de suas atividades de trabalho, prestando auxílio didático aos 
alunos dos cursos de medicina e enfermagem. 

Principais Atividades: 
Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamentos, realiza 
intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 
recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Executar tarefas afins 
específicas da sua área 

Médico Nefrologista 

Descrição Sumária: 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, 
procedendo aos exames, diagnósticos, orientações de tratamento e 
acompanhamento de pacientes portadores de doenças do sistema urinário, 
em especial o rim, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões 
e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da 
população. Participação em atividades educativas aos profissionais da 
atenção básica. 

Principais Atividades: 
Atuar com atendimento a pacientes, dando diagnósticos prescrevendo 
tratamento clínico das doenças do sistema urinário, em especial o rim. 
Realizar a prevenção de doenças renais, diagnóstico, tratamento de 
hipertensão arterial, infecções urinárias, nefrites, litíase renal (pedra nos 
rins), doenças renais císticas, renal crônica, lesão renal aguda, hemodiálise e 
outras doenças sistêmicas com acometimento renal. Contribuir e participar 
das atividades de educação permanente, elaboração de protocolos e fluxos 
dos serviços; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da unidade; supervisionar a realização de 
procedimentos que requeiram a presença e interferência do profissional 
médico; realizar exames que exijam conhecimentos médicos para sua 
realização; estabelecer a relação médico- paciente e zelar pelo bem-estar 
físico, psíquico e social daqueles que se encontram sob seus cuidados; 
realizar os procedimentos previstos pela Associação Médica Brasileira e 
Conselho Federal de Medicina, necessários para a recuperação do cliente sob 
seus cuidados, dentro da especialidade; executar todas as atribuições 
previstas no Código de Ética Médica; participar ativamente da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar e demais comissões designadas; emitir 
laudos e pareceres técnicos, quando solicitado; observar as normas e 
designações quanto a local e horário de trabalho; executar as demais 
atribuições previstas no Código de Ética Médica e Lei do Exercício 
Profissional e outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
hierárquico; participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço. 
Realizar trabalhos em equipes em Serviços Ambulatoriais Especializados; 
participar de campanhas de informação, sempre que houver necessidade; 
preencher todas as planilhas, encaminhamentos e demais formulários que se 
fizerem necessários para o atendimento ao paciente; participar de 
treinamentos e reciclagens elaborados pelo Colegiado da Secretaria 
Municipal de Saúde; atender intercorrências, mesmo que esgotada sua 
agenda, e executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis 
hierárquicos superiores, relacionadas a sua área de atuação. Executar outros 
encargos semelhantes e outras atividades correlatas e afins. 
  

Médico Neurologista 

Descrição Sumária: 
É responsável pelo diagnóstico e tratamento de problemas inerentes às 
doenças do Sistema Nervoso Central e Periféricos, por meio de 
medicamentos, a fim de buscar a saúde e o bem-estar do paciente, bem como 
pela contribuição em programas preventivos, reuniões de modo a promover 
a qualidade de vida da população em sua área de atuação, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição. 

Principais Atividades: 
Atender consultas e outras demandas de sua área de atuação; Realizar 
assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos 
e famílias encaminhados para a especialidade; realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade Especializada e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio (com agendamento prévio); realizar atividades de demanda 
programada e de urgência relativa em neurologia e procedimentos para fins 
de diagnóstico e tratamento; fazer a contra-referência dos clientes com as 
USF de forma matricial e encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e 
contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário juntamente com a ESF; 
contribuir e participar das atividades de educação permanente, elaboração de 
protocolos e fluxos dos serviços; participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da unidade; supervisionar a 
realização de procedimentos que requeiram a presença e interferência do 
profissional médico; realizar exames que exijam conhecimentos médicos 
para sua realização; estabelecer a relação médico-paciente e zelar pelo bem-
estar físico, psíquico e social daqueles que se encontram sob seus cuidados; 
realizar os procedimentos previstos pela Associação Médica Brasileira e 
Conselho Federal de Medicina, necessários para a recuperação do cliente sob 
seus cuidados, dentro da especialidade; executar todas as atribuições 
previstas no Código de Ética Médica; participar ativamente da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar e demais comissões designadas; emitir 
laudos e pareceres técnicos, quando solicitado; executar as demais 
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atribuições previstas no Código de Ética Médica e Lei do Exercício 
Profissional e outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
hierárquico. Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço 
e exercer outras atividades inerentes ao cargo. Realizar trabalhos em equipes 
em Serviços Ambulatoriais Especializados; participar de campanhas de 
informação, sempre que houver necessidade; preencher todas as planilhas, 
encaminhamentos e demais formulários que se fizerem necessários para o 
atendimento ao paciente; participar de treinamentos e reciclagens elaborados 
pelo Colegiado da Secretaria Municipal de Saúde; atender intercorrências, 
mesmo que esgotada sua agenda, e executar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionadas à sua área de 
atuação. Executar outros encargos semelhantes e outras atividades correlatas 
e afins. 

  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 

CARGO ATRIBUIÇÕES  

Trabalhador Braçal 

Descrição Sumária: 
Efetuam serviços de limpeza, capina, poda, serviços de jardinagem e demais 
necessários para a organização e limpeza das vias públicas, dos prédios 
públicos, bem como carregar e descarregar veículos, auxiliar no transporte de 
materiais, atendendo demanda específica de onde estiver lotado. 

Principais Atividades: 
Conservar áreas externas: Efetuar limpezas externas, de lotes, de prédios 
públicos, escolas, etc.; Amontoar detritos e fragmentos; Capinar vegetação; 
Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; Pintar guias, sarjetas e 
alambrados; Fazer manutenção de jardins públicos; Remover o lixo para 
depósitos e descarga; Retirar detritos das margens de rio; Efetuar serviços 
diversos: Auxiliar em carregamentos e descarregamentos; proceder abertura de 
valas; limpezas de fossas; auxiliar em construções e pavimentações; auxiliar 
em lavagens; manejar ferramentas e instrumentos de lavoura e jardim; auxiliar 
na aplicação de fungicidas e inseticidas; executar faxinas; auxiliar o pedreiro 
em serviços diversos de alvenaria, carpintaria e outros; auxiliar na carga e 
descarga de material no almoxarifado, bem como nos demais setores do 
Samae; ajudar o eletromecânico na remoção, manutenção e instalação de 
bombas d ‘água e motores; Comunicar-se: Relatar problemas a superior; 
Solicitar a compra de produtos de limpeza ao setor competente; Justificar sua 
ausência ao supervisor; Comunicar ausência ao superior; Comunicar ao 
superior, defeitos nos equipamentos de trabalho; transmitir recados; 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar destreza manual; Demonstrar 
educação no trato com pessoas; Dar provas de organização profissional; Tratar 
pessoas sem discriminação; Agir honestamente; Demonstrar senso de 
responsabilidade; Demonstrar atenção; Utilizar equipamento de proteção 
individual; Dar provas de equilíbrio físico; Demonstrar espírito de equipe; 
Demonstrar presteza; Acatar ordens superiores. 

Instalador de Rede  

Descrição Sumária: 
Instalação de novas ligações prediais de água e esgoto, religações de ramais e 
rede, implantações de novas redes de distribuição de água, escavações, 
redistribuição, conserto e outros serviços relacionados à função, utilizando-se 
de ferramentas e equipamentos ou máquinas necessárias para execução deste. 

Principais Atividades: 
Fazer a instalação de redes adutoras e de distribuição, instalação cavaletes em 
novos pontos de distribuição, instalação de hidrômetro, religações, cortes, 
remanejo, vistorias, reparos hidráulicos diversos, manutenção de rede de 
distribuição de água e esgoto; Cuidar dos acessórios e ferramentas que utiliza 
na execução de suas tarefas. 

Mensageiro 

Descrição Sumária: 
Executar serviços internos e externos; entregar documentos, mensagens e 
encomendas ou pequenos volumes. 

Principais Atividades: 
Auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, 
plastificando folhas e preparando etiquetas; 
Encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os ou prestando-
lhes informações necessárias; anotar recados e telefones; Controlar entregas e 
recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução 
dos serviços, coletas, assinaturas em documentos diversos; Auxiliar no 
recebimento e distribuição de materiais e suprimentos em geral; Dirigir 
veículo/ou moto para a realização das atividades do cargo; Executar tarefas 
afins. 

Operador de 
elevatória pra água 

Descrição sumária: 
Opera os sistemas elevatórios de água – (Sistema de captação e bombeamento 
de água superficial ou subterrânea), nos distritos de Progresso, São Joaquim do 
Boche, Gleba Triângulo, São Jorge, Assentamento Antônio Conselheiro e 
demais localidades que o Samae venha a ter estações elevatórias de água. 
Principais Atividades: 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos 
da estação, dos acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos; Verificar a dosagem 
correta dos produtos químicos; Manter as bombas dosadoras em perfeito 
funcionamento; Zelar pela limpeza e manutenção da estação; Realizar a 
preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e 
distribuição; Manter o controle de qualidade da água destinada ao 
abastecimento público; Acionar e desligar o sistema de bombeamento, 
abertura e fechamento de registro bem como auxiliar na manutenção dos 
mesmos; Auxiliar na manutenção das redes, ligações prediais, vistorias e 
manutenção periódica no sistema hidráulico da localidade em que esta inserida 
a estação elevatória; Responsável pela preservação do local onde é captada e 
armazenada a água que é distribuída à população, como mina d’ água, poços 
artesianos e reservatórios; Zelar pelo programa de gestão da qualidade 
implementado pelo SAMAE; Dirigir veículo para a realização das atividades 
do cargo, quando necessário. 

Operador de 
elevatória pra esgoto 

Descrição sumária: 
Opera o sistema de coleta e recepção de esgoto, verificando e acompanhando o 
funcionamento das bombas, motores e quadros de comando elétricos; 
inspeciona os poços de recebimento de resíduos domiciliares. 
Principais Atividades: 
Zelar pelo perfeito funcionamento da estação elevatória de esgoto, cuidar dos 
acessórios e ferramentas que forem utilizar na execução de suas tarefas, fazer a 
manutenção preventiva dos equipamentos, acionar a manutenção quando 
necessário; Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais 
equipamentos da estação elevatória de esgoto, dos acessórios e ferramentas, 
que utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva dos 
equipamentos; Manter as bombas em perfeito funcionamento; Zelar pela 
limpeza e manutenção da estação; 
Auxiliar na manutenção das tubulações, vistorias e manutenção periódica no 
sistema; Responsável pela preservação do local onde é captado e armazenado 
o esgoto; Zelar pelo meio ambiente em que a estação está inserida; Dirigir 
veículo para a realização das atividades do cargo, quando necessário. 

Operador de Descrição sumária: 

máquinas Executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retro-
escavadeira, moto-niveladora,rolo compactador, trator de esteira, obedecendo 
às leis de trânsito em vigência, auxiliar no transporte ou reparos executados 
pelo SAMAE. Possuir carteira de Habilitação no mínimo Categoria “D”. 
Principais Atividades: 
Operar máquinas e equipamentos: Regular assento e encosto do banco das 
máquinas e equipamentos; Ajustar comandos e apoios das máquinas e 
equipamentos; Posicionar máquinas e equipamentos para operação; Travar 
máquinas e equipamentos; Acionar movimentos das máquinas, equipamentos 
e acessórios conforme procedimentos operacionais; Conferir capacidade de 
máquinas e equipamentos; Interpretar recomendações dos fabricantes para a 
operação de máquinas e equipamentos; Nivelar máquinas e equipamentos; 
Avaliar condições de funcionamento das máquinas e equipamentos: Interpretar 
painel de instrumentos de medição; Verificar fonte de alimentação do 
equipamento (elétrica e combustível); Testar comandos de acionamento; 
Testar deslocamento e frenagem das máquinas e equipamentos (rotação, 
vertical, horizontal); Verificar condições e conservação de acessórios (gancho, 
mangueira, sinalizadores, friso de roda); Inspecionar nível, alinhamento e 
verticalidade de cabos de aços e correias transportadoras; Inspecionar 
dispositivos de segurança; Vistoriar máquinas e equipamentos de elevação; 
Solicitar manutenção das máquinas e equipamentos; Preparar área para 
operação de equipamentos: Conferir autorização de serviço; Definir 
equipamentos de transporte e movimentação conforme capacidade; Conferir o 
peso de cargas; Selecionar acessórios conforme o tipo de carga e descarga; 
Utilizar acessórios compatíveis com a carga (cabo, cinta); Cumprir ordem de 
serviço; Movimentar pessoas e materiais através de máquinas e equipamentos; 
Trabalhar com segurança: Obedecer a normas de segurança do trabalho; 
Solicitar equipamentos de segurança (EPI e EPC); Utilizar equipamentos de 
segurança (EPI e EPC); Identificar situações de risco; Sinalizar área de 
trabalho; Acionar dispositivos sonoros para a retirada de pessoas do local de 
trabalho; Interpretar sinalização de elevação e transportes de cargas; Respeitar 
sinais e comunicações de trânsito; Selecionar máquinas e equipamentos de 
acordo com as características do trabalho e ambiente; Realizar transporte e 
movimentação de cargas perigosas conforme instruções dos fabricantes; 
Realizar intervalos periódicos de descanso face aos esforços repetitivos da 
ocupação; Demonstrar competências pessoais: Demonstrar auto-organização; 
Manter atenção concentrada; Comunicar-se com eficiência; Relacionar-se com 
superiores e subordinados; Demonstrar autocontrole; Evidenciar coordenação 
motora; Demonstrar responsabilidade; Adaptar-se a novos trabalhos e 
situações; Demonstrar autocrítica. 

Agente 
Administrativo II  

Descrição Sumária: 
Executam serviços de apoio sob supervisão direta nas áreas de administração, 
finanças e logísticas, conforme suas demandas de trabalho. 

Principais Atividades: 
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas 
fiscais e faturas de pagamentos; Triagem de documentos; Distribuição de 
documentos aos remetentes; Conferir dados e datas; Verificar documentos 
conforme normas; Identificar irregularidades nos documentos emitidos e 
corrigi-los; Conferir cálculos; Submeter pareceres para apreciação de chefia; 
Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; Arquivar 
documentos conforme procedimentos específicos da Secretaria; Preencher 
documentos: Digitar textos e planilhas; Preencher formulários; Digitar notas 
de lançamentos contábeis; Emitir cartas convite nos processos de compras e 
serviços; Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; Verificar 
índices econômicos e financeiros; Elaborar planilhas de cálculos; Efetuar 
cálculos; Redigir atas; Elaborar correspondência. Acompanhar processos e 
contratos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; Localizar processos; 
Acompanhar notificações de não conformidade; Encaminhar protocolos 
internos; Atualizar cadastros; Atualizar dados; Atendimento ao público: 
Fornecer informações sobre serviços; Identificar natureza das solicitações do 
munícipe ou servidor; Atender fornecedores; Registrar reclamações dos 
munícipes. Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Auxiliar a 
assessoria nas rotinas de admissão e demissão de pessoal; Orientar sob 
supervisão funcionários sobre direitos e deveres; Controlar freqüência dos 
funcionários: Auxiliar na elaboração da folha de pagamento; Controlar 
recepção e distribuição de benefícios. Atualizar dados dos funcionários; 
Prestar apoio logístico: Controlar material de expediente; Levantar a 
necessidade de material; Requisitar materiais; Solicitar compra de material ao 
departamento competente; Conferir material solicitado; Providenciar 
devolução de material fora de especificação; Distribuir material de expediente; 
Controlar expedição de malotes e recebimentos; Controlar execução de 
serviços gerais (Limpeza, transporte, vigilância); Pesquisar preços; 
Comunicar-se: Expressar-se oralmente; Demonstrar habilidade de redação; 
Demonstrar precisão de linguagem; Demonstrar competências pessoais: 
Demonstrar iniciativa; Trabalhar em equipe; Relacionar-se com flexibilidade; 
Demonstrar capacidade de organização; Outras atividades correlatas. 

Auxiliar operador de 
esgoto 

Descrição Sumária: 
Instalação de novas ligações prediais de esgoto, religações de ramais e rede de 
esgoto, implantações de novas esperas domiciliares de esgoto, redes de 
distribuição de esgoto, escavações, redistribuição, conserto e outros serviços 
relacionados à função, utilizando-se de ferramentas e equipamentos ou 
máquinas necessárias para execução deste. 

Principais Atividades: 
Fazer a instalação de novas esperas para coleta de esgoto, religações, cortes, 
remanejos, vistorias, reparos diversos, manutenção de rede de coleta de esgoto, 
bem como a implantação de novas redes coletoras de esgoto; Acompanhar a 
construção de poços de vistoria (PVeTL); Quando necessário a limpeza e 
manutenção da fossa séptica de esgoto domiciliar, bem como o 
acompanhamento de serviço com caminhão pipa e limpa fossa; Cuidar dos 
acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas. 

Fiscal de consumo / 
Leiturista  

Descrição Sumária: 
Coletar a leitura dos hidrômetros, emitir e entregar as faturas a todos os 
consumidores constantes no cadastro. 

Principais Atividades: 
Organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários; Emitir Aviso de 
Débito/corte ao consumidor; Aplicar penalidades previstas no regulamento dos 
serviços; Prestar informações solicitadas pelos usuários; Registrar Ocorrências 
detectadas in loco nas unidades consumidoras; Durante o expediente, manter-
se identificado através do uso de uniforme padronizado bem como crachá de 
identificação; Substituir e implantar hidrômetros quando necessário; Prestar o 
serviço nos distritos, bem como coleta de leitura e entrega de fatura, 
fiscalização, lançamento de ocorrências, cadastro atualizado, entrega de aviso 
de Débito/corte ao consumidor, vistorias entre outras; Dirigir veículo/ou moto 
para a realização das atividades do cargo; Executar demais tarefas correlatas e 
afins. 

Fiscal de corte e 
religação 

Descrição Sumária: 
Efetuar o corte e religação nos hidrômetros, fiscalizar, vistoriar, cadastrar e 
fazer atualização cadastral quando necessário. 

Principais Atividades: 
Efetuar a interrupção do fornecimento de água do consumidor quando por 
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inadimplência, ou por irregularidade na ligação/hidrômetro; Organizar e 
manter atualizado o cadastro dos usuários; Entregar ao consumidor o valor do 
débito, quando for efetuar o corte de água; Fazer a vistoria in loco nos 
medidores quando solicitados pelos usuários, e quando houver um problema 
interno, já detectado e consertado pelo consumidor, fazer a vistoria interna; 
Aplicar penalidades previstas no regulamento dos serviços; Prestar 
informações solicitadas pelos usuários; Registrar ocorrências detectadas in 
loco nas unidades consumidoras; Durante o expediente, manter-se identificado 
através do uso de uniforme padronizado bem como crachá de identificação; 
Substituir e implantar hidrômetros quando necessário; Prestar o serviço nos 
distritos, bem como: corte e religação de água, fiscalização, lançamento de 
ocorrências, cadastro, atualização cadastral, vistorias entre outras; Dirigir 
veículo/ou moto para a realização das atividades do cargo; Executar demais 
tarefas correlatas e afins. 

Operador de ETA 

Descrição Sumária: 
Operar a ETA (Estação de Tratamento de Água, com sistema de captação, 
floculação, decantação, filtração e adição de produtos químicos pós 
tratamento). 

Principais Atividades: 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos 
da ETA, e dos acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos; Verificar a dosagem 
correta dos produtos químicos; Manter as bombas dosadoras em perfeito 
funcionamento; Zelar pela limpeza e manutenção da ETA; Realizar a 
preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e 
distribuição; Manter o controle de qualidade da água destinada ao 
abastecimento público; Acionar e desligar o sistema de bombeamento, 
abertura e fechamento de registro, bem como auxiliar na manutenção dos 
mesmos; Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água 
destinada ao abastecimento público; Zelar pelo programa de gestão da 
qualidade implementado pelo SAMAE; Dirigir veículo para a realização das 
atividades do cargo, quando necessário. 

Operador de ETA 
Rural  

Descrição Sumária: 
Operar a ETA nas áreas rurais, realizando coleta de amostras das sedes rurais 
mantidas por esta autarquia para a realização de exames de rotina conforme 
legislação. 

Principais Atividades: 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos 
da ETA, e dos acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos; Verificar a dosagem 
correta dos produtos químicos; Manter as bombas dosadoras em perfeito 
funcionamento; Zelar pela limpeza e manutenção da ETA; Realizar a 
preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e 
distribuição; Manter o controle de qualidade da água destinada ao 
abastecimento público; Acionar e desligar o sistema de bombeamento, 
abertura e fechamento de registro, bem como auxiliar na manutenção dos 
mesmos; Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água 
destinada ao abastecimento público; Zelar pelo programa de gestão da 
qualidade implementado pelo SAMAE; Dirigir veículo para a realização das 
atividades do cargo, quando necessário. 
  

Técnico em 
informática  

Descrição Sumária: 
Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, 
dando suporte técnico e orientar os usuários para utilização dos softwares e 
hardwares. 

Principais Atividades: 
Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de 
informática; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os 
usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; 
Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de 
operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos 
bibliografias, etc; Operar equipamentos de processamento automatizados de 
dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; Interpretar as 
mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; Notificar e 
informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer 
falha ocorrida; Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos 
equipamentos que opera; Executar o suporte técnico necessário para garantir o 
bom funcionamento dos equipamentos com substituição, configuração e 
instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de 
segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; 
Executar o controle de fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da 
fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de 
redes de computadores; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 
Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de 
planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a 
documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de 
computadores; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

Técnico em segurança 
no trabalho 

Descrição Sumária: 
Supervisionar as atividades ligadas á segurança do trabalho, visando assegurar 
condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de 
acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação 
pertinente. 

Principais Atividades: 
Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, 
tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, 
bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de 
segurança no trabalho; Promover campanhas, palestras , treinamentos com o 
objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como 
para informar e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, 
perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de 
treinamento e divulgação; 
Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção 
individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção 
contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos 
riscos à segurança e integridade física do trabalhador; Colaborar nos projetos 
de modificações prediais ou novas instalações da empresa, visando à criação 
de condições mais seguras no trabalho; Pesquisar e analisar as causas de 
doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, tomando 
as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como 
corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; Organizar e 
mobilizar os servidores para a Criação da CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho/CIPA; Responsabilizar-se tecnicamente, 
pela orientação da CIPA, quanto ao cumprimento do disposto nas NR 
aplicáveis às atividades executadas pela Autarquia e/ou seus estabelecimentos; 
Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas 
preventivas; Elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as 

condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo 
de acidente; Analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os 
acidentes ocorridos no SAMAE, com ou sem vítima, e todos os casos de 
doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente 
e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente 
e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou 
acidentado(s) e acompanhar o acidentado para recebimento de atendimento 
médico adequado; Elaborar e implantar juntamente com empresa 
Especializada em Segurança do Trabalho os programas obrigatórios, tais 
como: LTCAT; PC PPRA; PPP; PCA; PPR e outros documentos específicos 
da atividade fim; Monitorar e acompanhar os prazos dos Programas bem como 
se fizer cumprir o que neles estiver contemplado; Realizar inspeções nos locais 
de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências 
necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e 
conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho; 
Adotar em suas rotinas de trabalho registros de entrega dos EPI´s, 
Comunicação de Acidente doTrabalho – CAT, bem como demais formularios 
necessários para formalizar sua atuação; Trabalhar em parceria com a 
Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal no desenvolvimento do talento 
humano, mantendo um dialogo interno das ações co-relacionadas; Dirigir 
veículo para a realização das atividades do cargo, quando necessário; Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Controlador interno  

Descrição Sumária: 
Organizar e dirigir os trabalhos inerentes ao controle interno do SAMAE, tais 
como fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos 
recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração 
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de 
acordo com as exigências legais e administrativas. 

Principais Atividades: 
Promover a integração operacional das unidades administrativa e orientar a 
elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; Apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e 
auxiliando no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao 
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes 
técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos 
processos e apresentação dos recursos; Assessorar a administração nos 
aspectos da legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre 
os mesmos; Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial; Medir e avaliar a eficiência e 
eficácia dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 
auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação 
próprias, nos diversos setores, expedindo relatórios com recomendações para o 
aprimoramento dos controles; Avaliar o cumprimento dos programas, 
objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas 
executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de 
Investimentos; Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos 
demais instrumentos legais; Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional, bem como na aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; Manifestar-se, quando solicitado pela 
administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, 
sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, 
contratos e outros instrumentos congêneres; Propor a melhoria ou implantação 
de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da 
administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, 
agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; Alertar formalmente a 
autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob 
pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou 
fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou anti-econômicos que resultem em 
prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem 
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, 
bens ou valores públicos; Representar ao TCE-MT, sob pena de 
responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que 
evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas 
medidas adotadas pela administração; Emitir parecer conclusivo sobre as 
contas anuais prestadas pela administração. Demais atividades pertinentes e 
afins ao cargo. 

Engenheiro Civil 

Descrição Sumária: 
Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, 
coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e dos serviços comprados e executados. 

Principais Atividades: 
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, 
realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de 
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, 
especificar equipamentos, materiais e serviços; Orçar a obra, compor custos 
unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos 
específicos e gerais da obra; Executar obra de construção civil, controlar 
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar 
segurança e aspectos ambientais da obra; Prestar consultoria técnica, periciar 
projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, 
programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção; 
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, 
identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de 
qualidade; Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e 
especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e 
operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório; Participar de 
programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; Efetuar levantamento planimétricos e altimétricos; 
Executar a funções burocráticas com relação a projetos, licenças e certidões 
necessárias; Dirigir veículo para a realização das atividades do cargo, quando 
necessário; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

Químico 

Descrição Sumária: 
Executar ações de Antecipação, avaliação e controle de riscos dentro do 
Ambiente de Trabalho com foco na qualidade da captação, tratamento e 
distribuição da Água buscando a promoção da saúde dos munícipes e proteção 
do meio ambiente. 

Principais Atividades: 
Estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, 
ampliação e/ou remodelação do Sistema de Água, com vistas a melhorar e 
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ampliar seu desempenho e eficácia; Interpretar normas e elaborar 
procedimentos técnicos de produtos químicos; Elaborar procedimentos 
operacionais para as atividades de operação e manutenção visando à proteção 
ambiental; Monitorar e assegurar o comprimento dos procedimentos para 
garantir a qualidade do produto final; Fiscalizar os exames físico-químico e 
bacteriológico; Emitir parecer técnico na aquisição de produtos químicos; 
Supervisionar atividades de operação e manutenção, visando à proteção do 
meio ambiente; Desenvolver processos de tratamentos prévios e 
complementares de produtos e resíduos com vistas à proteção ambiental; 
Coordenar pesquisa científica ou tecnológica dentro do campo da Química 
voltado para a melhoria do abastecimento de Água; Acompanhar a 
implantação de sistemas de gestão ambiental; Elaborar planos de ações 
emergenciais para acidentes com produtos ou resíduos químicos; Contribuição 
para a elaboração de estudos de impacto ambiental (inventários hidrelétricos, 
EIA/RIMA's) em relação aos aspectos de qualidade e usos da água; Orientar, e 
acompanhar os Operadores de ETA e o responsável pela Divisão de Controle 
da Qualidade da água nas atividades de operação e manuseio dos produtos 
químicos a fim de Assegurar a qualidade no serviço prestado pelo 
Departamento; Zelar pelo programa de gestão da qualidade implantado pelo 
SAMAE; Monitorar exame físico-químico e bacteriológico; Elaborar, 
rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água, destinada ao 
abastecimento público, bem como controle de qualidade dos efluentes da 
Estação de Tratamento de Esgoto; Exercer o cumprimento da Instruções 
Normativas de Controle Interno; Dirigir veículo para a realização das 
atividades do cargo, quando necessário; Demais atividades pertinentes e afins. 

  
ANEXO II  

  
MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA 

CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
  

O(A) candidato(a) ______________________________________, 
CPF n.° ______________________, candidato(a) ao Concurso para 
preenchimento de vagas no cargo 
_______________________________________, regido pelo Edital 
n.° 001/2012 do Concurso para o quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Tangará da Serra - MT, vem requerer vaga especial 
como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
  
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO 
MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam 
os seguintes dados: 
  
Tipo de deficiência de que é portador: 
____________________________________________. 
Código correspondente da (CID): 
________________________________________________. 
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: 
___________________________________. 
  
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no 
quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou não. 
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 
  
( ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de 
TRATAMENTO ESPECIAL. 
( ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. 
__________________________. 
  
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os 
distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais como 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
  
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos 
termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no 
Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no 
que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda 
dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, 
por ocasião da realização da perícia médica. 
  
_______________________________ 
Local e data Assinatura do candidato 

  
ANEXO III  

  
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE 

TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO. 

  

O(A) candidato(a) 
________________________________________________________
__, CPF n.° ______________________, candidato(a) ao Concurso 
para preenchimento de vagas no cargo 
_______________________________________, regido pelo Edital 
n.° ___________ do Concurso para o quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Tangará da Serra - MT, vem solicitar tratamento 
especial para realização das provas conforme segue: 
  
( ) Outras 
______________________________________________________ 
__ ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
__________________________________________________ 
  
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação de 
tratamento especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em 
caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização 
em caráter especial. 
  
_______________________________ 
Local e data Assinatura do candidato 
  

ANEXO IV  
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  

NÍVEL SUPERIOR  
  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)  
Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos 
gêneros textuais. Tipologia textual. (sequências narrativa, descritiva, 
argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos de coesão 
e coerência textual. Funções da linguagem. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego e descrição das classes de 
palavras. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e 
regência). Significação das palavras e inferência lexical através do 
contexto. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  
  
COMUM AOS CARGOS DE MÉDICOS  
1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/90 e Lei n.º 8.080/90. 2. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – 2002 (revisada). 3. Emenda 
Constitucional Nº 29/2000. 4. Portaria nº399/GM, de 22/02/2006 
(Pactos pela Vida, em Defesa do SUS). 5. Sistemas de Serviços de 
Saúde: objetivos, macrofunção e características. 6. Sistema de Saúde 
brasileiro: Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. 7. Políticas de 
Saúde. 8. Financiamento da Saúde, 9. História da saúde Pública no 
Brasil. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  
MÉDICO CLÍNICO GERAL e MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA  
Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise 
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – 
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação 
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal; Tuberculose; 
Hanseníase. 
================================================== 
MÉDICO PEDIATRA  
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. 
Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. 
Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase neonatal. 
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Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, 
varicela, herpes. Distúrbios metabólicos no período neonatal: 
hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: Doenças 
exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença 
de Kawasaki, exantema súbito, es-carlatina. Coqueluche, dengue, 
febre amarela e malária. Tuberculose na infância diagnóstico, 
quimioprofilaxia e tratamento da Aids na infância. Meningites. 
Hepatites virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respiratória na 
infância; Infecções de vias aéreas superiores, laringites, epiglotite, 
pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância : diagnóstico e 
tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, 
diarréia crônica. Verminoses. Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. 
Sd.nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. 
Anemias (ferropriva, talassêmica e falciforme). Reumatologia: Febre 
reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na 
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. 
Diabetes melitus na infância. Emergências cardiocirculatórias: 
ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro-eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, 
cardiogênico; arritmias cardíacas na infância. Acidentes: intoxicações; 
acidentes com animais peçonhentos. Abdômen Agudo; Acidose 
Diabética; Angina Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – 
Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca 
Congestiva; Pneumonia; Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento 
Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO CARDIOLOGISTA  
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular; Semiologia do 
aparelho cardiovascular; Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância 
magnética, radiologia; Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas: diagnóstico e tratamento; Hipertensão arterial. Isquemia 
miocárdica; Doença reumática; Valvulopatias: diagnóstico e 
tratamento; Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento; Insuficiência 
cardíaca congestiva; Doença de Chagas; Arritmias cardíacas: 
diagnóstico e tratamento; Distúrbios de condução. Marca-passos 
artificiais; Endocardite infecciosa; Hipertensão pulmonar; Síncope; 
Doenças do pericárdio; Doenças da aorta; Embolia pulmonar; Cor 
pulmonar; Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Abdômen 
Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise 
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – 
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação 
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO PSIQUIATRA  
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e 
Diretrizes Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, incluindo 
sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos 
esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor (afetivos); 
transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; 
síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e 
fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em 
adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento psicológico; 
transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente 
ocorrendo na infância e adolescência; transtorno mental não 
especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/ 
Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Organização da atenção em 
saúde mental. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; 
Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; 
ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação 
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO CIRURGIÃO  
  
Sutura, tórax instável: conduta, diagnóstico, hemotórax, pneumotórax 
e empiema pleural, choque, atendimento ao paciente politraumatizado. 
Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Avaliação clínica cirúrgica 
do paciente da urgência (apendicite, úlcera perfurada, etc). Noções de 
atendimento ao traumatismo crânio-encefálico. Tratamento inicial do 

queimado. Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise 
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – 
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação 
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO NEUROLOGISTA  
Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais. 
Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças 
Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. 
Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaléias. Princípios gerais 
da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças 
Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e 
crise de abstinências. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina 
Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do 
Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; 
Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO ORTOPEDISTA  
Fraturas: conceitos, identificação, classificação, tipos de tratamento, 
acompanhamento e complicações dos diferentes tipos de fraturas em: 
coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, cintura escapular, 
úmero, cotovelo, ossos do antebraço, punho, mão, bacia, acetábulo, 
quadril, fêmur, joelho, ossos da perna, tornozelo e pé. Luxações: 
conceitos, identificação, classificação, tipos de tratamento, 
acompanhamento e complicações dos diferentes tipos de luxações em: 
coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, cintura escapular, 
cotovelo, punho, mão, quadril, joelho, tornozelo e pé. Entorses e 
lesões ligamentares: conceitos, identificação, classificação, tipos de 
tratamento, acompanhamento e complicações dos diferentes tipos de 
entorses, lesões ligamentares, instabilidades articulares. 
Traumatologia infantil: aspectos das diferentes lesões traumáticas 
ortopédicas no esqueleto imaturo, identificação, classificação, tipos de 
tratamento, acompanhamento e complicações. Lesões ósseas, fisárias, 
ligamentares, e outras. Ortopedia pediátrica: identificação, 
classificação, tipos de tratamento, acompanhamento das principais 
patologias ortopédicas infantis. Alterações no crescimento, no 
desenvolvimento normal do esqueleto, displasias, deformidades 
congênitas, angulares e rotacionais, paralisias, epifisiólise, 
mietomeningocele, artrogripose, e outras. Patologias infecciosas do 
aparelho locomotor e esqueleto: diagnóstico, agentes infecciosos, 
complicações e tratamento. Tumores ósseos: Identificação, 
diagnóstico, estadiamento, complicações e tratamento dos tumores 
que acometem o esqueleto (linhagem óssea e metástases). Doenças 
osteometabólicas: causas, identificação, tratamento e complicações 
das doenças osteometabólicas. Osteoporose, avitaminoses, e outras. 
Patologias osteoarticulares adquiridas: doenças degenerativas, 
lombalgias, DORT e LER, e outras. Lesões dos nervos periféricos: 
iIdentificação, diagnóstico, classificação, tratamento e complicações 
das diferentes lesões. Osteossínteses e osteotaxias: conceitos, técnicas, 
materiais de implante e/ou síntese, indicações baseadas nos métodos 
ao-ASIF e similares. Patologias congênitas do aparelho locomotor. 
Orteses e próteses: conceitos, indicações, aplicações, complicações, 
métodos de reabilitação. Patologias comuns do consultório 
ortopédico. Traumatologia do esporte. Atendimento ao paciente 
politraumatizado. Anatomia, histologia, embriologia e fisiologia do 
esqueleto e do processo de consolidação óssea. 
================================================== 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA  
Conhecer os princípios técnicos da obtenção dos exames ecográficos e 
Doppler ecográficos: Tomografia computadorizada. Conhecer a 
fisiopatologia e a semiologia nos exames ecográficos, nos seguintes 
órgãos e sistemas: Sistema nervoso central; Sistema pulmonar; 
Sistema gastrointestinal; Sistema geniturinário; Sistema músculo 
esquelético; Sistema cardiovascular; Ginecologia obstetrícia; Mamas; 
Sistema endócrino. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina 
Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do 
Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; 
Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. 
================================================== 
MÉDICO NEFROLOGISTA  
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Anatomia Renal; Metabolismo do Sódio e Fisiopatologia do Edema; 
Metabolismo Ácido Básico; Metabolismo e Reposição Eletrolítica; 
Avaliação Clínica e Laboratorial da Função Renal; Investigação por 
Imagem do Aparelho Urinário; Insuficiência Renal Aguda; 
Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias Primárias; 
Glomerulopatias Secundárias; Nefropatia Tóxica e Tubulointersticial; 
Infecção do Trato Urinário; Nefropatia Diabética; Nefrolitíase; 
Tumores Renais; Manifestações Clínicas Sistêmicas da Insuficiência 
Renal Crônica; Hipertensão Arterial Primária; Hipertensão Arterial 
Secundária; Uso de Medicamentos na Insuficiência Renal; Terapia 
Renal Substitutiva (métodos dialíticos) 
================================================== 
ENGENHEIRO CIVIL  
1. Programação de obras. 1.1 Engenharia de custos, orçamento e 
composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de 
quantidades. 1.2 Planejamento e cronograma físico-financeiro. 2. 
Projeto e execução de obras civis. 2.1 Canteiro de obras; proteção e 
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e 
ferramentas. 2.2 Fundações. 2.3 Escoramentos. 2.4 Estruturas 
metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria 
estrutural; estruturas préfabricadas. 2.5 Controle tecnológico. 2.6 
Argamassas. 2.7 Instalações prediais. 2.8 Alvenarias e revestimentos. 
2.9 Esquadrias. 2.10 Coberturas. 2.11 Pisos. 2.13 Impermeabilização. 
2.14 Segurança e higiene do trabalho. 2.15 Ensaios de recebimento da 
obra. 2.16 Desenho técnico. 3 Materiais de construção civil. 3.1 
Aglomerantes – gesso, cal, cimento Portland. 3.2 Agregados. 3.3 
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. 3.4 Aço. 4 Análise de 
tensões. 4.1 Tensões principais. 4.2 Flexão simples; flexão composta; 
torção; cisalhamento e flambagem. 5 Análise estrutural. 5.1 Esforços 
em uma seção; esforço normal, esforço cortante, torção e momento 
fletor. 5.2 Relação entre esforços. 5.3 Apoio e vínculos. 5.4 Diagrama 
de esforços. 5.5 Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, 
vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos 
em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas 
isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de 
temperatura e movimentos nos apoios. 5.6 Estudos das estruturas 
hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; 
processos de Cross e linhas de influência hiperestáticas. 7 
Dimensionamento do concreto armado. 7.1 Tipos de aço para 
concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; 
estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de 
armação. 7.2. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. 
7.3 Dimensionamento de seções T. 7.4 Cisalhamento. 7.5 
Dimensionamento de peças de concreto armado submetida a torção. 
7.6 Dimensionamento de pilares. 7.7 Detalhamento de armação em 
concreto armado. 8. Estruturas de aço. 9 Fiscalização. 9.1 
Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de 
fatura etc.). 9.2 Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, 
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.) 9.3 
Controle de execução de obras e serviços. 9.4 Documentação da obra: 
diários e documentos de legalização. 10. Informática aplicada à 
engenharia (Excel, Word, AutoCAD, SAP 2000). 11 Lei n.º 5.194, de 
24/12/1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, 
arquiteto e engenheiro agrônomo, e dá outras providências. 12 Lei n.º 
6.496, de 7/12/1977, que institui a “anotação de responsabilidade 
técnica” na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e 
agronomia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência 
profissional, e dá outras providências. 
================================================== 
QUÍMICO  
Química Geral e Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, 
equação na forma iônica, óxido-redução. - Soluções: cálculos de 
concentrações, equilíbrio ácido-base, solubilidade. - Eletroquímica da 
pilha; eletrólise. – Estrutura da Matéria: átomo, propriedades 
periódicas, ligações químicas. - Metais: processamento de minérios, 
métodos de obtenção. – Não metais: obtenção, propriedades e 
aplicações. Química Orgânica. Nomenclatura, preparação, 
propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e 
hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, fenóis e ácidos 
carboxílicos. Físico-química. Termodinâmica Química: Equações de 
Estado, desvios da idealidade. Primeira Lei da Termodinâmica. 
Termoquímica. Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da 
Termodinâmica: potencial químico, equilíbrio químico. Equilíbrio 

entre fases. Cinética química. Eletroquímica: células galvânicas e 
eletrolíticas. Corrosão eletroquímica. Combustão: estequiometria, 
cinética e mecanismos de combustão; balanços de massa e energia na 
combustão; poder calorífico de combustíveis. Reatores químicos. 
Cinética das reações químicas. Classificação dos reatores e princípios 
de cálculos dos reatores ideais. Balanços materiais e energéticos. 
Associações de reatores em série e paralelo. Parâmetros de 
rendimento dos reatores. Influência da pressão e temperatura no 
projeto de reatores. Operações unitárias da indústria química. 
Transporte de fluidos compreensíveis: equações fundamentais de 
balanço de energia e massa. Cálculos de perda de carga, distribuída e 
localizada. Bombas: tipos de bombas; curvas das bombas; curvas dos 
sistemas de bombeamento; escolha das bombas. Medidores de vazão: 
manômetros, venturi, rotâmetros. Caracterização de partículas sólidas: 
análise granulométrica, peneiramento. Filtração: equações 
fundamentais para obtenção de tortas incompressíveis. Determinação 
dos parâmetros de filtração. Filtração a pressão constante, a vazão 
constante e a pressão e vazão variáveis. Sedimentação e 
centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. 
Transporte de calor: mecanismos, leis básicas e coeficientes de troca 
de calor. Equações fundamentais. Trocadores de calor: tipos e 
dimensionamento. Evaporadores: simples e múltiplos efeitos. 
Psicometria: relações psicométricas ar-vapor d’água; equações 
fundamentais. Difusão mássica; Lei de Fick; coeficiente de difusão. 
Destilação: equilíbrio líquido-vapor, diagramas de equilíbrio, 
separação por flash. Destilação binária: método de Mc Cabe-Thiele 
para cálculo de estágios. Recursos químicos. Balanços materiais e 
balanços energéticos com e sem reações químicas. Aplicações de 
balanços materiais e energéticos aos processos químicos. Fluxograma 
de processos. Produtos químicos fundamentais: matérias primas e 
utilidades para a obtenção de alguns produtos químicos orgânicos e 
inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de sódio, 
eterno, acetileno, polímeros. Águas industriais e potáveis: tratamentos 
para remoção de cor, turbidez, dureza, íons metálicos. Materiais para a 
indústria química: materiais empregados, seleção, corrosão. 
Instrumentação e controle de processos: seleção de instrumentos de 
medidas; tipos de controladores; exemplos de controle em alguns 
equipamentos de processo. Ética Profissional. 
================================================== 
CONTROLADOR INTERNO  
Direito Administrativo: Conhecimento de Direito Administrativo. 
Princípios informativos do Direito Administrativo. Administração 
Pública: conceito; órgãos e agentes públicos. A atividade 
administrativa. Princípios básicos da Administração Pública e 
informativos do Regime Jurídico - Administrativo. Poderes 
Administrativos. Atos Administrativos. Conceito, requisitos e 
atributos. Atos vinculados e Atos discricionários. O Poder de Polícia. 
A invalidação dos atos administrativos: anulação e revogação. A 
organização administrativa brasileira: administração descentralizada. 
Fundação, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública e 
Autarquia. Serviços Públicos: considerações gerais. Licitação: 
conceito, finalidades, seus princípios. Anulação e revogação; 
modalidades. Contratos Administrativos: considerações gerais. 
Domínio Público: classificação geral. Direito Tributário: princípios 
constitucionais do Direito Tributário; Impostos Municipais; Código 
Tributário Municipal; Decreto Lei Federal no 406/68 e suas 
alterações. Emenda Constitucional no 37/2002; Lei Complementar 
Federal no 116/03. 
================================================== 

  
NÍVEL MÉDIO  

  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)  
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
================================================== 
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CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  
  
COMUM AO CARGO DE TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA  
1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/90 e Lei n.º 8.080/90. 2. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – 2002 (revisada). 3. Emenda 
Constitucional Nº 29/2000. 4. Portaria nº399/GM, de 22/02/2006 
(Pactos pela Vida, em Defesa do SUS). 5. Sistemas de Serviços de 
Saúde: objetivos, macrofunção e características. 6. Sistema de Saúde 
brasileiro: Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. 7. Políticas de 
Saúde. 8. Financiamento da Saúde, 9. História da saúde Pública no 
Brasil. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

  
OPERADOR DE ETA 
Características da água; Origens; O tratamento: cloro e flúor; 
Objetivos do tratamento da água; O abastecimento; Reservação 
balanço de reservatório; Rede de distribuição de água: instalação, 
conserto, corte, ampliação e manutenção. Rede coletora de esgoto: 
instalação, conserto e manutenção. 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. Controle de materiais, equipamentos e produtos 
químicos. Monitoramento de poços. Transporte, guarda e 
armazenagem de materiais e equipamentos. Dosadores de produtos 
químicos: identificar os dosadores em função dos produtos químicos a 
serem utilizados. Operar os diversos dosadores de ETA/ETE. 
Conhecimento de medidas como volume, peso, vazão, etc. Análises 
físico-químicas e bacteriológicas: conhecimento de análises 
laboratoriais de rotinas, tais como, pH, turbidez, cloro, cor, “Jar test”, 
DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), sólidos, temperatura. 
Equipamentos, reagentes e vidraria. Preparo de soluções: técnicas de 
diluição para o preparo de produtos químicos; técnicas de preparo de 
soluções dos produtos químicos utilizados nas análises de rotina. 
Controle de estoque de produto químicos: formas de armazenamento 
dos produtos químicos, tais como cloro, cal hidratada, sulfato de 
alumínio, flúor, etc.; formas de transporte e manuseio dos produtos 
químicos; Manutenção de ETA/ETE: Maneiras de utilização dos 
materiais de expediente, limpeza e higiene. Noções de limpeza e 
conservação das instalações internas e externas da ETA/ETE. 
Equipamentos utilizados em ETAs e ETEs. Controle de vazões: 
medidores utilizados em ETAs e ETEs; diferentes formas de medição 
de vazões (vertedores, calha parshall, etc.). Coleta de amostras: 
conhecimento da importância de executar corretamente uma coleta de 
amostra; identificação das unidades de uma ETA e ETE. 
Monitoramento e operação de ETA/ETE: tipos possíveis de estações 
de tratamento de água e esgotos. Processos físicos, químicos e 
biológicos em ETEs e ETAs; Noções de segurança e higiene do 
trabalho das tarefas realizadas; noções de controle ambiental; relações 
humanas; Lei Federal 9.605/98; Lei Federal 6.938/81; Lei Federal 
11.445/2007; Lei Federal 12.305/2010; Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 - Título VIII – Da Ordem Social, 
capítulo 6 – Do Meio Ambiente; Conhecimentos sobre as fases e 
processos de licenciamento ambiental; Conhecimentos na área de 
gestão ambiental (saneamento, arborização, agenda A3P, manejo de 
resíduos); Ecologia; Ecossistema; Biodiversidade; Preservação 
Ambiental e Órgãos Públicos; Organizações Ambientalistas; Poluição; 
Desmatamento; Lixo; Coleta de Lixo; Reciclagem; Saneamento e 
Aterros 
================================================== 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
Internet: Conceitos gerais, características, topologia, serviços e 
protocolos, funcionamento e características de FTP, SMTP, HTTP, 
POP3, Telnet. Conceitos sobre microinformática: hardware, software, 
sistemas operacionais (Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 
Server, XP e Linux) e Office. Conceitos básicos de computação: 
noções gerais de Hardware e Software, softwares aplicativos de uso 
geral e para aplicações comerciais. Conceitos básicos de sistemas 
operacionais: sistemas monotarefas, multitarefas, sistemas 
operacionais de rede e sistemas distribuídos. Conceitos básicos de 
redes de computadores: meios de transmissão, topologia de redes, tipo 

de rede (LAN, MAN, WAN), conceito de protocolo (modelo OSI), 
endereçamento de hardware, equipamentos de interconexão (pontes, 
switchs, roteadores, hubs), ligação inter-redes. Endereçamento na 
Internet: endereços IP, subredes, máscaras de subrede, conceitos 
básicos de roteamento, encapsulamento, IPv4, IPv6, Protocolo 
TCP/UDP, conceito de portas. Aplicativos de rede: Interação cliente-
servidor, Sistema de nomes e de domínios (DNS), compartilhamento 
de arquivos, ftp, http, telnet, correio eletrônico (protocolos POP, 
IMAP, SMTP), gerência de redes (SNMP). Conceitos básicos de 
segurança em redes: firewall, proxies, NAT (Network Address 
Translation), vírus e worms. 
================================================== 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
1.Norma Regulamentadora NR 27 e Portaria SSST n° 13, de 20.12.95 
(DOU 22.12.95), ambas do Ministério do Trabalho; 3.Técnicas de 
inspeções, NR2, NR 4 e NR 5; programas rotineiros e específicos de 
inspeções.4. Análise e parecer dos equipamentos de proteção – EPI´S 
(NR 6).5. Sistemas de inspeções rotineiras de equipamentos, testes e 
ensaios, (C.A.) certificados de aprovação. 6. Análise de riscos para 
elaboração de normas e procedimentos. 7.Sistema de comunicação 
verbal e visual das normas e procedimentos. 8. Técnicas de ensino. 9. 
Técnicas de investigação biológicos e típicos. 10. Estatística aplicada 
a acidentes de trabalho com análise de causas e tendências 
quantitativas e qualitativas. 11. Programas de urgências. 12. Análise 
de causas e efeitos, árvore de falhas. 13.Desenho técnico e sistemas de 
comunicação. 14. Campanha interna na prevenção de acidentes. 15. 
Sistemas de assessoria às Brigadas de incêndio e CIPAS. 16.Conteúdo 
da NR 32 (específica da área de saúde). 17. Análise preliminar de 
riscos. Programas como PPRA e PC. 
================================================== 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA  
1. Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia; 2.Técnicas de 
imobilização e confecção de aparelho gessado; 3.Conhecimentos 
básicos do instrumental específico; 4.Noções gerais sobre: técnicas 
básicas de enfermagem, esterilização e primeiros socorros; 5.Fraturas, 
luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos 
básicos específicos do técnico); 6. Normas de biossegurança. 
================================================== 
FISCAL DE CONSUMO / LEITURISTA  
Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de 
ferramentas para hidráulica, eletricidade e mecânica; Redes 
Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; Bombas 
Hidráulicas; Inspeção, fiscalização e tarifação; Conhecimento da 
capacidade de hidrômetros; Identificação de problemas técnicos e 
mecânicos com hidrômetros; aferição de hidrômetros; Tipos de 
tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos 
utilizados; Válvulas; Registros; Tipos de bombas d'água; Funções do 
Leiturista; Problemas técnicos e mecânicos dos hidrômetros; A 
aferição; A vazão. 
================================================== 
FISCAL DE CORTE E RELIGAÇÃO  
Código de Defesa do Consumidor. Tipos de tubulação. Tipos de 
conexão. Materiais utilizados, equipamentos utilizados. Ligações de 
água. Segurança dos equipamentos. Qualidade da água a ser 
fornecida. Controle de material. Higienização. Fatores determinantes 
de corte/interrupção. Ordem de corte, equipamentos, corte em imóvel 
fechado. Cortes simples e agravado, violação de corte. Chibágua. 
Fiscalização de ligações ativas e inativas de água. Ligações 
clandestinas ou abusivas. Hidrômetro: medição, leitura, teste de 
vazamento, desperdício de água, lacre, violação, retirada do 
hidrômetro e intervenções. Bombas de sucção. Ações de combate ao 
desperdício e controle de perdas. Religamento. Segurança do trabalho: 
identificação e utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Noções de 
primeiros socorros. 
================================================== 
AUXILIAR OPERADOR DE ESGOTO  
Varrição de superfícies diversas; Noções de Segurança no Trabalho; 
Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, 
lima, vassoura, escovão, outros; Carregamento e descarregamento de 
terra, areia e entulhos em caminhões; Conservação de ferramentas 
diversas; Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas; Uso 
de carriolas e similares; Abertura de valas com utilização de 
ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento 
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e descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, maquinários; 
Conhecimentos básicos de hidráulica e eletricidade; Hierarquia; 
Noções básicas de primeiros socorros. 
================================================== 
AGENTE ADMINISTRATIVO II  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípio Básico da Administração 
Pública, Legalidade, Moralidade Administrativa, Finalidade Pública – 
Publicidade. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Características – 
Licitações – Princípios Gerais – Modalidades. SERVIDORES 
PÚBLICOS: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime 
Trabalhista. Expediente Funcional e Organizacional, Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF. 
================================================== 

  
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO  
Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. 
Divisão Silábica. Morfologia. Componentes de um Vocábulo. 
Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de 
Palavras: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. 
Interpretação de Texto. Ortografia 
================================================== 
  
MATEMÁTICA  
  
COMUM AO CARGO DE MENSAGEIRO.  
Conjuntos. Pertinência, Inclusão, União e Interseção. Conjuntos 
Numéricos. Conjuntos dos Números Naturais: Inteiros, Racionais e 
Irracionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. 
Equação do 1º Grau. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS GERAIS  
  
COMUM AO CARGO DE MENSAGEIRO.  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  
  
COMUM AO CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 
capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/90 e Lei n.º 8.080/90. 2. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – 2002 (revisada). 3. Emenda 
Constitucional Nº 29/2000. 4. Portaria nº399/GM, de 22/02/2006 
(Pactos pela Vida, em Defesa do SUS). 5. Sistemas de Serviços de 
Saúde: objetivos, macrofunção e características. 6. Sistema de Saúde 
brasileiro: Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. 7. Políticas de 
Saúde. 8. Financiamento da Saúde, 9. História da saúde Pública no 
Brasil. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  
OPERADOR DE MÁQUINAS  
  
1. Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. 2. 
Noções do funcionamento do veículo. 3. Respeito ao Meio Ambiente. 
4. Velocidade Máxima Permitida. 5. Parada obrigatória. 6. Cuidados 
gerais ao volante. 7. Direção defensiva, Convívio Social no Trânsito. 
8. Ética profissional. 
================================================== 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
Conhecimentos Gerais de Ciências e Saúde Oral. O ambiente e sua 
influência na Saúde do indivíduo. Fisiologia Oral; Saliva; Ética e 

Legislação Odontológica; Sistemas de Saúde Pública; Legislação de 
Saúde; SUS; Noções de higiene bucal. Métodos de higienização, 
Dieta. Noções básicas de microbiologia; Inflamação; Infecção; 
Resistência; Assepsia; Antissepsia. Desinfecção. Esterilização. 
Noções de Anatomia dental; Identificação dos elementos de suporte 
dentário; Funções da mastigação na digestão; Noções sobre cárie 
dental; Etiologia; 
================================================== 
INSTALADOR DE REDE  
Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto. 
Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro, cobre, PVC e 
cerâmicas. Instalação dos vários tipos de conexões, passagens e caixas 
de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas manuais, 
elétricas e outras usadas na profissão. 
================================================== 
OPERADOR DE ELEVATÓRIO PRA ÁGUA E OPERADOR 
DE ELEVATÓRIO PRA ESGOTO  
Funções do operador; Problemas técnicos e mecânicos; Tipos de 
bomba; Segurança dos equipamentos; Noções de motor de bombas; 
Controle e limpeza de canaletas e comportas. 
================================================== 

  
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
COMUM AO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL  
Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 
Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 
Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, masculino e 
feminino, antônimo e sinônimo e diminutivo e aumentativo. 
  
MATEMÁTICA  
  
COMUM AO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL  
Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão. Problemas envolvendo as 
quatro operações. 
================================================== 
  
CONHECIMENTOS GERAIS  
  
COMUM AO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
================================================== 

  
ANEXO V  

  
FORMULÁRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À PROVA 
OBJETIVA.  

  
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
  
  

CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

  
ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
CONCURSO PÚBLICO 
  
Eu, 
________________________________________________________
_______, candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público supracitada 
inscrição no _________, solicito em relação à Prova Objetiva 
correspondente ao cargo 
______________________________________ , de minha opção, o 
seguinte: 
  
( ) Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar 
para a(s) questão(es) assinalada(s) abaixo: 
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Questões Disciplina 

    

    

    

    

  
As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no 
formulário de recurso, em anexo. 
  
_________________________________________ 
Local e data Assinatura do(a) candidato(a) 
  

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  

  
  
Folha I do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - R EVISÃO  
  

(Use uma folha para cada questão) 

  
Cargo de opção do Candidato (a): ____________________________ 
Número de Inscrição do Candidato (a): ________________________ 
Modalidade do Recurso: Revisão de resposta do gabarito oficial 
Preliminar  
Questão: _______ 
Resposta do Gabarito: _______ Resposta do Candidato: ______ 
  
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessário) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
   

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  

  
  
Folha II do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO  
  

(Use uma folha para cada questão) 

  
1. Cargo de opção do (a) Candidato (a): 
__________________________________ 
2. Número de Inscrição do (a) Candidato (a): 
______________________________ 
3. Modalidade do Recurso: Anulação de Questão 
Nº do Gabarito da Prova: ______ Questão: ______ Resposta do 
Gabarito: _____ 
  
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessário) 
  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
   

ANEXO VI  
  

As Provas serão aplicadas no dia 15 de julho de 2012 nos turnos da 
manhã (08h00min) e tarde (14h00min), atendendo o Quadro 
previsto abaixo: 

  
PROVA Manhã (08h00min) Tarde (14h00min) 

CARGOS 
  

Auxiliar de saúde bucal 
Engenheiro civil - Prefeitura 
Médico Ortopedista 
Médico Psiquiatra 
Médico Pediatra 
Medico clínico geral 
Médico Cardiologista 
Médico Cirurgião 
Médico Ultrassonografista 
Medico Nefrologista 

Agente Administrativo II - Prefeitura 
Técnico em imobilização ortopédica 
Médico Clínico Geral Plantonista 
Trabalhador Braçal 
Auxiliar Operador de Esgoto 
Fiscal de Consumo/Leiturista 
Fiscal de Corte e Religação 
Operador de ETA 
Operador de ETA Rural 
Técnico em informática 

Médico Neurologista 
Agente Administrativo II – SAMAE 
Instalador de Rede 
Mensageiro 
Operador de Elevatória pra água 
Operador de Elevatória pra esgoto 
Operador de máquinas 
Controlador Interno 
Engenheiro Civil - SAMAE 
Químico 

Técnico em segurança no Trabalho 
  

  
Poderá a comissão, conforme a necessidade e conveniência 
administrativa, mudar os dias e os horários de aplicação das provas. 
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