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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2015 
 
 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 8745, DE 09 DE DEZEMBRO DE 
1993. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA, MT usando de suas atribuições legais, faz 
saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que fará 
realizar neste município, Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores 
para atuar na área da Saúde por tempo determinado, a serem contratados nos termos das 
Leis Municipais 016/2010 e suas posteriores alterações: 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O objeto do presente Edital é contratação temporária para profissionais da Saúde. 

 
1.2. A seleção é para suprir a existência de vagas e/ou substituições de profissionais em 

afastamento por Licença particular, Licença Saúde, para atender a demanda do 
crescimento populacional pela instalação de Usinas no município.  
 

      1.3. Os seguintes Anexos são partes integrantes deste Edital: 
 

Anexo I Conteúdo Programático 
 

Anexo II 
Formulário Padronizado para Requerimento de Recurso Administrativo relativo 
à Prova Objetiva. 
 

Anexo III Modelo de requerimento para candidato portador de necessidades especiais 
 

Anexo IV 
Modelo de Requerimento para solicitação de tratamento especial para 
realização das provas. 

 
2. DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO 

 
2.1. Será realizada pelas Equipes Organizadora e Avaliadora nomeada através da 

Portaria 457/2015 pelo Prefeito Municipal. 
 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, sobre as quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento. 
 
3.2  As inscrições serão gratuitas e via internet; 
 
3.3 Dos requisitos para a Inscrição  
3.3.1 Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado na forma da Lei; 
3.3.2 Ter 18 anos completos; 
3.3.3 Ser eleitor e estar quite com a justiça eleitoral; 
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3.3.4 Estar quite com o serviço militar se for o caso; 
3.3.5 Gozar de boa saúde física e mental; 
3.3.6 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital; 

 
3.3 Para a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha disponível no site 

www.paranaita.mt.gov.br, entre os dias 15 de dezembro a 05 de janeiro de 2016, 
até às 23:59 h. 
 

3.4 Para acessar o site acima e efetuar a inscrição para o teste seletivo, o candidato 
poderá utilizar gratuitamente a Biblioteca Municipal Tsuneo Miyazima, localizada à Av. 
João Lopo de Souza, Centro, Paranaíta, MT, no período das inscrições, das 7:00 às 
11:00 horas. 
 
3.5 O presente Edital, bem como os anexos, estarão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal:  www.paranaita.mt.gov.br; 

 
3.6 Não serão aceitas inscrições por via postal ou extemporâneas. 
 

4. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
4.1 Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do 

cargo/especialidade/área de seleção, o candidato portador de deficiência que pretenda 
concorrer às vagas reservadas, por força de lei, deverá declarar essa condição no ato da 
Inscrição, observado o disposto no item 4.2 deste edital. 

 
4.1.1 Fica reservado 5% das vagas aos portadores de deficiência física, obedecendo ao 

que trata o item 4.1 deste edital. 
 
4.2 O candidato inscrito como portador de deficiência participará do teste seletivo em 

igualdade com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, 
aos critérios de aprovação, aos horários e dias de aplicação das provas, bem como à nota 
mínima exigida. 

 
4.3 No ato da inscrição, os candidatos deverão especificar a deficiência de que são 

portadores, mediante via original ou cópia autenticada do Laudo Médico, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova, que deverá ser solicitada, se 
necessário, entregando-o, acompanhado da citada documentação, em envelope tipo ofício, 
fechado e identificado, à Comissão de Organização no Departamento de Recursos 
Humanos na sede da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, impreterivelmente até às 11:00 
horas do dia 05 de janeiro de 2016.  

 
4.3.1 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de 

viabilidade e de razoabilidade do pedido pela Comissão do Teste Seletivo Simplificado, de 
cuja decisão não caberá recurso. 

4.3.2 A comprovação da tempestividade da solicitação de condições especiais para 
realização das provas será feita pela data de protocolo de entrega do Requerimento de 
Tratamento Diferenciado. 
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4.3.3 O candidato que não fizer a solicitação de condições especiais – Anexo III para 
realização das provas nos termos deste edital - terá as provas aplicadas nas mesmas 
condições dos demais candidatos, não cabendo questionamentos. 

 
4.4 O candidato, portador de deficiência, que não realizar a inscrição conforme as 

instruções constantes deste edital, não poderá alegar, posteriormente, essa condição para 
reivindicar a prerrogativa legal. 

 
4.5 O candidato inscrito como portador de deficiência, se classificado, além de figurar na 

lista geral de classificação, terá seu nome publicado em lista à parte, observada a respectiva 
ordem de classificação. 

 
4.6 A contratação de candidato portador de deficiência classificado dar-se-á para o 

preenchimento na proporção das vagas indicadas para tal; as vagas não preenchidas serão 
ocupadas pelos demais candidatos, observada rigorosa ordem de aprovação, durante o 
prazo de validade do teste. 

 
4.7 Para a contratação, o candidato classificado na condição de portador de deficiência 

será convocado, devendo apresentar-se imediatamente para ser submetido à perícia médica 
realizada por junta oficial designada pela Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, que terá 
decisão terminativa por meio de parecer sobre: 

 
I. sua qualificação ou não como portador de deficiência, nos termos da legislação 

vigente; 
II. a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo/especialidade/área de 

seleção. 
4.7.1 Concluindo o laudo pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente 

para habilitar o candidato a concorrer às vagas classificatórias, o candidato será excluído da 
lista de classificados de portadores de deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de 
classificação. 

 
4.7.2 Concluindo o laudo pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 

cargo/especialidade/área de seleção, o candidato será excluído do teste. 
 

5.  DA SELEÇÃO 
 
5.1 As provas serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2016 (domingo), na Escola 

Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira, situado à Rua Cuiabá, s/nº, bairro Jardim 
Esperança, no horário das 13:30 (treze e trinta) às 16:30 (dezesseis e trinta) horas. 

 
5.1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será composto de: prova escrita 
 
5.2 Os candidatos deverão comparecer no local e dia marcados, no mínimo 30 (trinta) 

minutos antes do horário previsto para o início das provas, munidos de caneta esferográfica 
azul ou preta e documento de identificação com foto, bem como do comprovante de 
inscrição. 

 
As questões da prova objetiva (múltipla escolha) terão disciplinas com pesos 

diferenciados, conforme tabela abaixo: 
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DISCIPLINAS QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 4 (quatro) 20 (vinte) pontos 

Matemática 05 (cinco) 4 (quatro) 20 (vinte) pontos 

Conhecimentos Gerais  Historia 
e Geografia de Mato Grosso e 
do município de Paranaíta 

05 (cinco) 4 (quatro) 20 (vinte) pontos 

Conhecimentos Específicos 08 (oito) 5 (cinco) 40 (quarenta) pontos 

  TOTAL 100 (cem) pontos 

 
5.4 Fica reservado aos Fiscais, o direito de excluir do recinto e eliminar do restante da 

prova, o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar 
medidas saneadoras para resguardar a execução individual e correta das provas. 

 
5.6 O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato, somente após 2 horas de 

provas. 
 
5.8 A candidata em necessidade especial, que tiver de amamentar durante a realização 

da prova, deverá levar um acompanhante que permanecerá em sala reservada, ficando 
responsável pela guarda da criança e será acompanhada por um fiscal durante a 
amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração 
das provas  

 
6.  DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 

6.1.1 Será considerado habilitado a concorrer à vaga, o candidato que atingir 50% de 
acerto no cômputo geral do teste seletivo simplificado que terá pontuação máxima de 100 
(cem) pontos. 

 
6.1.2 O gabarito do teste seletivo simplificado será publicado no dia 18 de janeiro de 

2016, a partir das 09:00 h no site www.paranaita.mt.gov.br.  
 
6.1.3 O resultado parcial dos classificados do teste seletivo simplificado trará publicado 

em Edital e no site www.paranaita.mt.gov.br, no dia 20 de janeiro de 2016. 
 
6.1.4 Para os candidatos aos cargos, os critérios de desempate, se houver, serão os 

seguintes: 
 I – Maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
 II - Conhecimentos Gerais; 
 III – O de maior idade; 

 
 

7. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO 

  7.1 Ser aprovado no Teste seletivo.  

7.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
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reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal.  

7.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo 
masculino, também com as militares.  

7.4 Preencher todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo.  

7.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação.  

7.6 Firmar declaração de não acumulação ilegal de cargo ou emprego público assinada 
pelo servidor. 

7.7 Apresentar Declaração de bens. 

 
8. DA CONTRATAÇÃO 

 
8.1 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 

ordem dos aprovados e classificados no processo seletivo simplificado, não gerando, 
entretanto, o fato de estar aprovado e classificado, ter direito à contratação, o que ocorrerá 
somente em caso de necessidade.  

 
8.2 Os aprovados, classificados e cadastro de reserva serão para eventuais 

contratações, de acordo com a ordem de classificação. 
 

8.3 A admissão de pessoas portadoras de necessidades especiais, obedecerá ao 
disposto no item 4.7 deste edital. 

 
8.4 O contrato temporário será assinado a partir da convocação dos candidatos 

aprovados ou classificados, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Paranaíta, com a apresentação da documentação constante no edital de 
convocação. 

 
8.6 O candidato que, na assinatura do contrato ou qualquer documento, prestar 

declarações falsas ou inexatas, terá sua contratação cancelada e todos os atos dele 
decorrentes anulados.  

 
8.6 Se comprovada a não correspondência legal pertinente de qualquer documento 

apresentado no ato da admissão, ou a posteriori, pelo contratado, o mesmo arcará com os 
agravamentos subsequentes e inclusive os pecuniários. 

 
8.7 O fato de o contratado ter concluído escolaridade de grau diverso no decorrer do 

contrato, não será objeto de distrato e novo contrato. 
 
8.8 O contrato será rescindido unilateralmente em caso da vaga ser preenchida por 

concurso público ou a retorno do funcionário efetivo. 
 

9. DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 
 
9.1 A contratação será feita exclusivamente pelo Regime Jurídico Administrativo de 

Contrato Temporário com contribuição ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS. A 
jornada de trabalho será aquela que estiver em vigor na data da assinatura do contrato do 
candidato, com exceção das categorias que têm seus horários regulamentados por Lei. 
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10. DA VALIDADE DO CERTAME 
 
10.1 O Teste Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital terá validade por 01 

(um) ano, contado da homologação oficial dos resultados podendo ser prorrogado 
uma vez por igual período a critério da administração. 

 
10.1.1 Obedecida à ordem de classificação, os selecionados serão contratados 

temporariamente de acordo com a necessidade da demanda.  
 

 
11.  DESCRIÇÃO DOS CARGOS – FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

 
 

11.1 Enfermeiro: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 
clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 

• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 
Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão;  

• Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 

• Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto, e idoso;  

• No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária;  

• Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 
domicílio;  

• Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Pacto ela Vida e 
em Defesa do SUS; Pacto e Gestão; 

• Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  

• Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  

• Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 
e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

 
11.2 Técnico em Enfermagem: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de 

pacientes; Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com 
orientação recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário; Proceder a coleta para 
informações sanguíneas, efetuando os devidos registros; Auxiliar na colocação de talas e 
aparelhos gessados; Pesar e medir pacientes; Efetuar a coleta de material para exames de 
laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; Auxiliar os pacientes em sua 
higiene pessoal, movimentação e alimentação; Auxiliar nos cuidados "post-mortem"; 
Registrar as ocorrências relativas a doentes; Prestar cuidados de enfermagem aos 
pacientes em isolamento; Preparar, esterilizar o material instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição; Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; 
Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; Ajudar a transportar doentes para 
cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; Auxiliar nos socorros de 
emergência; Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de 
pacientes; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; Executar tarefas 
correlatas, a critério do superior imediato. 
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11.2 Agente Administrativo da Saúde: Examinar processos; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao 
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos; efetuar ou 
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros 
suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; realizar trabalhos datilográficos, 
operar com terminais eletrônicos e demais equipamentos; executar tarefas afins conforme 
as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Paranaíta e/ou determinação 
superior. Revisar e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e 
dossiês. Controlar processo de entrada e saídas de informações e/ou produtos. Manter 
cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Secretaria. Controlar contratos e 
prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Secretaria. 
Controlar e elaborar relatórios Analisar requisições de materiais. Emitir documentações 
contratuais e editais. Consultar preços no mercado e elaborar mapas comparativos; 
Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisar 
e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês. Verificar 
e providenciar as condições para a realização de eventos. Manter cadastros organizados e 
atualizados; Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores. 

 
11.3  Agente de Conservação e Manutenção da Saúde: 

• Limpar as dependências dos departamentos, varrer e encerar pisos, paredes, janelas 
e móveis, utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a higiene;  

• Zelar e conservar a limpeza, varrendo ou lavando quando necessário; 

• Efetuar coleta de resíduos, lixos, galhadas e demais atividades relacionadas à 
limpeza, manutenção e a conservação dos próprios públicos; 

• Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

• Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, 
pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário e 
instalações, utilizando materiais e produtos específicos, preservar a higiene; 

• Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e 
instrumentos de trabalho; 

• Carregar, descarregar e auxiliar no transporte de materiais; 

• Remover restos de árvores, jardins e terras; 

• Efetuar serviços não qualificados em galerias e obras, capinar e roçar, abrir valas; 

• Reparar e aterrar buracos em ruas, avenidas e estradas;  

• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; 
Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
11.4 Fisioterapeuta: 
• Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar desenvolver e 

conservar a capacidade física do paciente após diagnostico; 

• Desenvolver atividades de habilitação e reabilitação junto com equipe multiprofissional 
nas diversas áreas assistências; 

• Emitir e se responsabilizar pelos laudos; 

• Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrando-o com outros níveis do sistema. 

• Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar diagnósticos. 

• Orientar clientes, familiares, cuidadores e responsáveis e adotar medidas de precaução 
padrão de biossegurança. 
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12. DAS VAGAS 
 

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Cargo 
ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

DISPONIBILIDADE DE LOCAL 
DE TRABALHO 

CARGA 
H/SEM. 

REMUNERAÇÃO 
N° DE 
VAGA 

N° DE 
VAGA 
P.N.E 

Enfermeira 
Ensino Superior 
com registro no 
conselho 

PSF IV 
40 R$  4.349,89 01  

Fisioterapeuta 
Ensino Superior 
com registro no 
conselho 

UDR 
30 R$  3.180,90 

Cadastro 
de reserva 

 

Técnico em 
Enfermagem 

Nível médio – 
Curso Técnico em 
Enfermagem – 
Conselho COREN 

PSF III – Rural - 
Assentamento São Pedro 

40 R$  1.380,51 
Cadastro 

de reserva 
 

Técnico em 
Enfermagem 

Nível médio – 
Curso Técnico em 
Enfermagem – 
Conselho COREN 

PSF II  

40 R$  1.380,51 
Cadastro 

de reserva 
 

Agente 
Administrativo 

Nível Médio 
PSF IV 

40 R$  1.001,97 
Cadastro 

de reserva 
 

Agente de 
Conservação e 
Manutenção 

Ensino 
Fundamental 

PSF II 
PSF IV 

Suporte Profilático 
40 R$  954,27 01  

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1 Para os profissionais contratados temporariamente, que se ausentarem dos locais 

de trabalho por motivo de licença médica por mais de 15 dias a contratante pagará os 15 
primeiros dias e encaminhará para ser submetido à Perícia da Previdência Social INSS, 
ficando o ônus dos subsídios a cargo do Instituto, caso atendam às exigências legais. 

 
13.2 Os contratos temporários serão cancelados no decorrer do ano, nas seguintes 

situações: 
I. A pedido; 
II. de comum acordo; 
III.Em caso da vaga ser preenchida por concurso público. 
 

14. DOS RECURSOS 

14.1 O candidato que se sentir lesado terá 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
publicação dos resultados finais para recorrer, via formulário para recurso (Anexo II), à revisão 
de prova junto ao Presidente da Comissão Organizadora que deverá, seguidamente ao 
recurso interposto, publicar o resultado no mural da Prefeitura Municipal e no site 
www.paranaita.mt.gov.br em até 3 (três) dias, após o término do prazo recursal. Não havendo 
recurso após 48hs o resultado final, será homologado pelo Prefeito. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos. 

 
 

 
 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 – Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela comissão responsável pelo 
Processo Seletivo Simplificado e Departamento Jurídico do Município, não cabendo recurso 
aos órgãos superiores.  

 
15.2 – A inexatidão das informações, ou a constatação, a qualquer tempo pela Comissão 

responsável pelo Processo Seletivo Simplificado ou pelo Departamento Pessoal, de 
irregularidades ou falsidades em declarações, documentos ou provas, anulará a inscrição, 
prova ou contratação do candidato.  

 
15.3 – Os portadores de deficiência participarão da prova em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos 
da legislação em vigor.  

 
15.4 – A aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado não gera a 

obrigatoriedade da convocação imediata da Administração Municipal chamar os aprovados, 
mas apenas de chamá-los quando tiver necessidade da prestação dos serviços inerentes à 
função para a qual foram aprovados, não podendo, nessa hipótese, preterir a ordem de 
classificação do presente Processo Seletivo Simplificado.  

 
15.6 – O número de vagas constante do presente Processo Seletivo Simplificado será de 

acordo com a demanda durante o prazo de sua vigência 
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