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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

 

EDITAL Nº 001/2010 

 

O Prefeito do Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, Dr. Pedro Hideyo Miyazima, 
através do Decreto Municipal nº 368/2010 de 09 de Julho de 2010, nomeou a Comissão 
Organizadora e através do Decreto Municipal nº 369/2010 de 09 de Julho de 2010, nomeou a 
Banca Examinadora de Recursos, encarregadas de acompanhar, fiscalizar, examinar e deliberar 
sobre os procedimentos aplicados no decorrer deste Concurso Público organizado pela empresa 
S.O.S. ASSESSORIA, vencedora do certame licitatório processo nº 036/2010, conforme disposto 
na Constituição Federal Art. 37 Incisos I, II, III e IV; na Constituição do Estado de Mato Grosso 
Art. 129 Incisos I, II, III e V; na Lei Orgânica do Município de Paranaíta; no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Paranaíta, Lei Complementar Municipal nº 012/2010; na Estrutura 
Administrativa Municipal, Lei Complementar Municipal nº 013/2010; no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração, Lei Complementar nº 014/2010; no 
Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município, Lei 
Complementar nº 015/2010; no Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da 
Saúde, Lei Complementar nº 016/2010, estabelece normas regulamentares para a abertura do 
processo de seleção de pessoal, através de concurso público destinados ao provimento de 
vagas existentes e à formação de um cadastro de reserva em cargos que vierem a vagar ou 
houver a necessidade de ampliação das vagas, junto à Administração Pública Municipal, 
conforme Anexos à seguir, publicados no site: www.paranaita.mt.gov.br   

Anexo I - Informação da vaga; remuneração; local de trabalho; valor da taxa de inscrição, carga 
horária, etc.; 

Anexo II - Das atribuições dos cargos; 

Anexo III - Conteúdo Programático das provas; 

Anexo IV - Requerimento de Isenção da taxa de Inscrição; 

Anexo V - Modelo de Atestado Médico para candidatos portadores de deficiências físicas; 

Anexo VI - Modelo de Recurso à ser protocolizado junto à Banca Examinadora; 

Anexo VII - Cronograma da previsão dos trabalhos do concurso público. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso público de Provas e Provas de Títulos será regido por este edital e executado 
pela empresa S.O.S. Assessoria, Consultoria Administrativa Ltda, CNPJ 03.190.857/0001-00 e 
CRA-MT nº 301 e será representada pelo Administrador Sr. Sidney Oribes da Silva, devidamente 
registrado no CRA-MT 2076. 

1.2. O concurso destina-se a selecionar candidatos para admissão no quadro de servidores 
da Prefeitura Municipal de Paranaíta aos cargos dispostos no Anexo I, deste Edital, onde se 
encontram também dispostos os respectivos vencimentos, carga horária de trabalho, valor da 
remuneração, por setor de trabalho: Administração, Educação e Saúde e demais instruções para 
o requerimento da Inscrição. 

1.3. O regime jurídico dos servidores do Município de Paranaíta é o Estatutário e será regido 
pela Lei Complementar nº 012/2010. 

1.4. A seleção de que trata este edital será composta de exame de habilidades e 
conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas (múltipla escolha) e prova subjetiva 
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(redação) e de provas práticas sendo de caráter eliminatório e classificatório e de provas de 
títulos de pós graduação, de caráter meramente classificatório, para aqueles que obtiverem 
aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta) por cento de acertos nas Provas e não zerar em 
nenhuma disciplina e ainda, obter o mínimo de 50% (cinquenta) por cento na nota da Prova 
Subjetiva de Redação Discursiva Narrativa para Nível Médio e Redação Dissertativa 
Argumentativa para Nível Superior. 

1.5. Será aceito a comprovação de Títulos de Pós Graduação pelo(a) candidato(a), conforme 
pontuação disposta no item 13 deste Edital, em caráter exclusivamente classificatório, para 
candidatos concorrentes aos cargos de Nível Superior. 

1.6. As inscrições serão realizadas via Internet no site www.paranaita.mt.gov.br e será 
instalado uma Central de Atendimento ao Concurso Público para a realização das inscrições dos 
candidatos concorrentes a cargos de Nível do Ensino Fundamental que necessitarem de auxílio. 

1.6.1. O atendimento que trata o subitem anterior localiza-se à Av. Vereador João 
Loppo de Souza - Biblioteca Municipal - Tsuneo Miyazima – centro – Paranaíta – 
MT, no período de 09 de agosto de 2010 à 27 de agosto de 2010, das 07:30 hs 
até 11:00.  

1.7. O candidato que deixar de recolher a taxa, não terá a inscrição homologada e não 
participará das provas do referido concurso.   

1.8. A data, local e horário da realização das provas objetivas e subjetivas serão confirmados 
no Edital de Homologação das inscrições previsto para publicação no dia 10 de setembro de 
2010. 

1.9. Os candidatos que atingirem o mínimo de 50% (cinquenta) por cento de acertos nas 
provas objetivas e subjetivas, concorrentes aos seguintes cargos realizarão provas práticas e 
serão informados em Edital Complementar após a conferência das provas citadas: Agente de 
Multimeios Didáticos; Auxiliar de Mecânico; Carpinteiro; Eletricista de Instalações Elétricas 
(prediais); Encanador; Mecânico; Operador de Máquinas I e III; Pedreiro; Secretário 
Administrativo Escolar; Técnico Administrativo; Técnico Operacional de Sistema e; Técnico em 
Sistemas de Informações da Saúde. 

1.10. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência física deverão inscrever-se 
em conformidade com o item 4 (quatro) deste Edital. 

1.11. O candidato que necessitar de atendimento especial, para a realização das provas 
(gestante, lactante e deficiente físico) deverá requerer por escrito junto a Comissão 
Organizadora do Concurso Público, com antecedência mínima de 72 horas antes da realização 
da prova. 

1.11.1. 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 assumira total responsabilidade pela guarda da criança. A candidata 
nessa condição que não levar acompanhante não realizará provas.  

1.11.2. caso o candidato não requeira a prerrogativa disposta no subitem 1.11., terá 
tratamento igualitário junto aos demais concorrentes. 

1.11.3. A relação dos candidatos que tiver atendimento especial deferido será divulgada 
no endereço: www.paranaita.mt.gov.br. 

1.11.4. Se o candidato requerer atendimento especial e não tiver o nome incluído na 
listagem terá 01 (um) dia após a publicação do mesmo para apresentar recursos. 

1.11.5. o deferimento para o tratamento especial será avaliado pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público, seguindo o critério de viabilidade e de 
razoabilidade. 
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2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição deverá ser realizada via internet, no site www.paranaita.mt.gov.br em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital, para as áreas da Estrutura Administrativa 
Municipal; Educação ou Saúde. 

2.2. O período de inscrição normal será a partir do dia 09/08/2010 até as 23:59 hs do dia 
29/08/2010, pela internet e o boleto terá o vencimento improrrogável para pagamento até o dia 
30/08/2010. 

2.3. Preencher o requerimento de inscrição e declarar o conhecimento ao conteúdo integral 
deste Edital e os anexos e ainda, acompanhar eventuais alterações através do site: 
www.paranaita.mt.gov.br. 

2.4. O candidato deverá acompanhar a evolução do concurso através dos Editais 
Complementares e seus anexos suplementares publicados no site: www.paranaita.mt.gov.br. 

2.5. A Comissão Organizadora do concurso recomenda aos candidatos para não realizarem 
no último prazo a respectiva inscrição, pois poderá haver congestionamento no site e 
dificultar as inscrições e o prazo não será prorrogado. 

 

3. DA ISENÇÃO E DAS TAXAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

3.1. Poderá requerer isenção da taxa de inscrição o candidato que comprovar com 
documentos comprobatórios (CTPS e via de rescisão) estar atualmente desempregado, por 
demissão sem justa causa ocorrida durante o exercício de 2010 e que percebia até o valor de 
1,5 (um e meio) salários mínimo. 

3.1.1. O requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá ser entregue 
presencialmente nos dias 02 e 03 de agosto de 2010 em envelope lacrado 
endereçado à Comissão Organizadora do Concurso Público, na sede da 
Prefeitura Municipal de Paranaíta, contendo todos os documentos exigidos no 
Anexo IV. 

3.1.2. O candidato que requerer isenção da taxa de inscrição deverá se dirigir ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a partir do dia 05 
de agosto de 2010, para conhecer a decisão da avaliação do seu processo de 
isenção. 

3.1.3. O candidato que obtiver autorização para inscrever-se gratuitamente terá até o 
dia 29 de agosto de 2010 para escolher o cargo ao qual irá confirmar a sua 
inscrição. 

3.1.4. As inscrições gratuitas realizar-se-ão normalmente através do site 
www.paranaita.mt.gov.br, com os mesmos procedimentos das inscrições pagas.  

3.2. A Taxa de Inscrição será diferenciada por nível de escolaridade:  

3.2.1. Valor da Taxa de Inscrição para candidatos do Ensino Fundamental será de R$ 
35,00 (trinta e cinco reais). 

3.2.2. Valor da Taxa de Inscrição para candidatos do Ensino Médio e Nível Técnico será 
de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

3.2.3. Valor da Taxa de Inscrição para os candidatos do Nível Superior será de R$ 
80,00 (oitenta reais). 

3.3. Das Disposições gerais sobre a Inscrição no Concurso Público.  

3.3.1. No momento da inscrição o candidato deverá fazer a opção de sua preferência às 
disponibilidades de locais de trabalho e, em hipótese alguma poderá realizar 
alteração.  
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3.3.2. A única forma de realizar a inscrição será via internet no site: 
www.paranaita.mt.gov.br.  

3.3.3. A informação prestada no ato da inscrição, bem como os dados mencionados será 
de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este por qualquer 
falsidade.  

3.3.4. Não será permitida, após a conclusão da inscrição, a complementação de 
informações, bem como revisão e/ou recursos acerca da inscrição. 

3.3.5. O Comprovante de Inscrição será emitido no ato da realização da inscrição e 
somente terá validade com a apresentação do “boleto devidamente pago” até a 
data do vencimento e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 
nos locais de realização das provas.  

3.3.6. Não será possível o candidato se inscrever mais de uma vez, mesmo que em 
cargos diferentes.  OBS. Portanto, antes de se inscrever, observe as informações 
e somente confirme após absoluta certeza o cargo ao qual irá concorrer.   

3.4. A relação dos candidatos que tiver atendimento especial deferido será divulgada no 
endereço: www.paranaita.mt.gov.br.  

3.4.1. O candidato disporá de um dia a partir da divulgação da relação citada no subitem 
anterior para contestar as razões do indeferimento. 

3.4.2. A solicitação de condições ou recursos especiais será atendida, em todos os 
casos, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.5. Será disponibilizado 5% das vagas aos candidatos portadores de Deficiência Física. 

  

4. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

4.1. Estão reservadas aos portadores de deficiência 5% (cinco) por cento das vagas abertas 
no certame e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% 
serão providas por candidatos portadores de deficiências físicas e as posses dos aprovados 
serão proporcionais às posses dos demais candidatos. 

4.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, 
desde que não ultrapasse ao limite vagas oferecidas.  

4.1.2.  O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de 
condições com os demais candidatos.  

4.2. Para concorrer as vagas de deficiente, o candidato deverá realizar a inscrição no site 
www.paranaita.mt.gov.br e declarar-se portador de deficiência; 

4.2.1. o candidato portador de deficiência deverá entregar no ato da sua inscrição, 
pessoalmente, por terceiro (procurador) ou pelos correios (SEDEX), envelope 
lacrado contendo RG e CPF e o laudo médico original CID-10, até o dia 30 de 
agosto de 2010, endereçado à Prefeitura Municipal de Paranaíta aos cuidados do 
Depto de Recursos Humanos - Rua Alceu Rossi snº - centro - 78.590-000 
PARANAITA MT.   

4.2.2. A Organização do concurso não se responsabilizará por qualquer tipo de extravio 
que impeça a chegada da cópia dos documentos ao seu destino no prazo 
previsto.  

4.3. O laudo médico original e a cópia simples do RG e do CPF valerão somente para fins de 
identificação da inscrição como portador de deficiência a este concurso, e não serão devolvidos 
e não serão fornecidas cópias desses documentos ao candidato para uso posterior.  
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4.4. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
portadores de deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
www.paranaita.mt.gov.br na ocasião da divulgação do edital de local e horário de realização das 
provas.  

4.4.1. O candidato disporá de um dia a partir da divulgação da relação citada no subitem 
anterior para contestar o indeferimento, pessoalmente ou por representante. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.  

4.5. A inobservância do disposto no subitem 4.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição, pelo não atendimento às condições especiais 
necessárias.  

4.6. O candidato que se declarar possuidor de deficiência, se aprovado no concurso, será 
convocado à submeter-se a perícia médica, a ser realizada por equipe multiprofissional sob 
responsabilidade do município, que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, 
bem como, no estágio probatório, sobre a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a 
deficiência apresentada.  

4.7. O candidato convocado para a perícia médica deverá comparecer na data e horário previsto 
na convocação.  

4.8. A não observância do disposto no subitem 4.7, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito à vaga reservada aos candidatos em tais 
condições.  

4.9. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido 
considerado deficiente, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral 
em igualdade de condições aos demais candidatos.  

4.10. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica no decorrer do estágio 
probatório em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será 
exonerado sem justa causa.  

4.11. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se classificado no 
concurso e considerado portador de deficiência, terá seu nome publicado em lista à parte e 
figurará também na lista de classificação geral.  

4.12. As vagas definidas no subitem 4.1 que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação. 

4.13. A convocação do candidato deficiente aprovado respeitará a ordem cronológica de 
classificação e o percentual de limite de vagas abertas. 

4.13.1. Serão convocados os candidatos deficientes na mesma proporcionalidade da 
convocação geral, resguardado o limite previsto neste Edital.   

4.14. O candidato que se declarar Portador de Deficiência Física concorrerá às vagas dispostas 
para tal condição, no Anexo I deste Edital. 

4.15. As vagas não requeridas por candidatos Portadores de Deficiência Física serão 
disponibilizadas aos demais candidatos concorrentes. 

  

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA  

5.1. Ser aprovado no concurso público.  

5.2.  Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal.  
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5.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, 
também com as militares.  

5.4. Preencher todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste 
edital.  

5.5. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da sua posse.  

5.6. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.  

5.7. Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo no exame médico pré-
admissional, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais 
correrão à suas expensas.  

5.8. Cumprir todas as determinações deste edital. 

 

6.  DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO  

6.1.  A seleção de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, conforme o quadro a 
seguir. 

6.2. A prova da 1ª fase compreende as provas objetivas e as provas subjetivas e terão a duração 
ininterrupta de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 26 de setembro de 2010 em 
horário à ser confirmado, quando da homologação das inscrições, previstas para o dia 10 de 
setembro de 2010.  

6.3. A prova da 2ª fase compreende as provas práticas e terão duração diferenciada em 
conformidade com a complexidade dos cargos e será aplicada na data provável de 10 de 
outubro de 2010 em horário e local à ser confirmado por Edital Complementar, e participarão 
dessa fase somente os candidatos descritos no item 1.9 deste edital, que obtiverem a 
qualificação de “classificados para 2ª fase” nas provas da 1ª fase objetiva e subjetiva (quando for 
o caso). 

6.4. O comparecimento ao local correto e em horários das realizações das provas será de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 

6.5. As provas de títulos obedecerão aos critérios previstos no item 13 deste Edital de Concurso.  

6.6. O resultado das provas, bem como, os respectivos gabaritos será publicado no mural do 
paço municipal e no site www.paranaita.mt.gov.br. 

 

7. DAS PROVAS: OBJETIVA; SUBJETIVA (REDAÇÃO); PRÁTICA E DE TÍTULOS 

 

7.1. Candidatos de Nível Fundamental: 

7.1.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Nível Fundamental 
será composta de 30 (trinta) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada. 

7.1.1.1. o Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo III deste 
Edital, devidamente discriminado por cargos concorridos. 

7.1.1.2. haverá um campo de marcação para cada uma das quatro opções A, B, 
C e D, sendo que o candidato deverá preencher na folha de respostas apenas 
aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da 
questão.  

7.1.1.3. o candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente 1 (um), dos 4 
(quatro) campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
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decorrentes de marcação indevida. 

7.1.2. Prova Subjetiva - (Redação): Os candidatos de Nível Fundamental, NÃO realizarão 
essa modalidade de prova. 

7.1.3. Prova Prática: Os candidatos aos cargos de: Auxiliar de Mecânico; Carpinteiro; 
Eletricista de instalações elétricas (prediais); Encanador; Mecânico; Motorista e 
Condutor de Veículos Escolar e; Operador de Máquinas I e III realizarão prova 
prática. 

7.1.4. A prova prática será realizada e avaliada conforme disposto no Anexo III deste 
Edital. 

7.1.5. O candidato que alcançar menos de 50% (cinquenta) por cento, de acertos na 
prova objetiva estará desclassificado e não realizará prova prática. 

7.1.6. O candidato que zerar (não pontuar) em qualquer disciplina aplicada nas provas, 
mesmo que na soma geral atinja o percentual mínimo de 50% (cinquenta) por 
cento de acerto, estará desclassificado. 

7.1.7. as questões da prova objetiva terão disciplinas com pesos diferenciados, conforme 
tabela abaixo. 

DISCIPLINAS QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 3 (três) 15 (quinze) pontos 

Matemática 05 (cinco) 3 (três) 15 (quinze) pontos 

Conhecimentos Gerais 10 (dez) 3 (três) 30 (trinta) pontos 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 4 (quatro) 40 (quarenta) pontos 

    TOTAL 100 (cem) pontos 

 

7.2. Candidatos de Nível Médio ou Técnico: 

7.2.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Nível Médio e/ou 
Técnico será composta de 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) 
alternativas cada. 

7.2.1.1 o Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo III deste 
Edital, devidamente discriminados por cargo concorrido. 

7.2.1.2. haverá um campo de marcação para cada uma das cinco opções A, B, C, 
D, e E, sendo que o candidato deverá preencher na folha de respostas apenas 
aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da 
questão.  

7.2.1.3. o candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente 1 (um), dos 5 
(cinco) campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
decorrentes de marcação indevida. 

7.2.1.4. as questões da prova objetiva terão disciplinas com pesos diferenciados, 
conforme tabela ao final desse item. 

7.2.2. Prova Subjetiva - Redação Discursiva Narrativa: Os candidatos de Nível Médio 
e/ou Técnico realizarão essa modalidade de prova.  

7.2.2.1. A prova de Redação Discursiva Narrativa deverá atender ao disposto no 
Anexo III, e valerá 30 (trinta) pontos e, o candidato deverá obrigatoriamente obter 
a nota mínima de 50% (cinquenta) por cento dessa pontuação, sob pena de 
desclassificação.  
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7.2.3. O candidato que alcançar menos de 50% (cinquenta) por cento, de acertos na 
prova objetiva e subjetiva estará desclassificado. 

7.2.4. Prova Prática: Realizarão essa modalidade de prova os candidatos aos cargos de: 
Agente de Multimeios Didáticos; Técnico em Sistema de Informações da Saúde 
e; Técnico Operacional de Sistema.  

7.2.5. A prova prática será realizada e avaliada conforme disposto no Anexo III deste 
Edital. 

7.2.6. O candidato que zerar (não pontuar) em qualquer disciplina aplicada na prova 
objetiva, mesmo que na soma geral atinja o percentual mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento de acerto, estará desclassificado. 

 

DISCIPLINAS QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO 

Língua Portuguesa 10 (dez) 1 (um) 10 (dez) pontos 

Matemática 10 (dez) 1 (um) 10 (dez) pontos 

Conhecimentos Gerais 10 (dez) 2 (dois) 20 (vinte) pontos 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 3 (três) 30 (trinta) pontos 

Prova Subjetiva Redação Discursiva Narrativa 1 (uma) 30 (trinta) 30 (trinta) pontos 

    TOTAL 100 (cem) pontos 

 

7.3. Candidatos de Nível Superior: 

7.3.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha para os candidatos de Nível Superior será 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. 

7.3.1.1 O Conteúdo Programático das Provas está disponível no Anexo III deste 
Edital, devidamente discriminados por cargo concorrido. 

7.3.1.2. haverá um campo de marcação para cada uma das cinco opções A, B, C, 
D, e E, sendo que o candidato deverá preencher na folha de respostas apenas 
aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da 
questão.  

7.3.1.3. o candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, somente 1 (um), dos 5 
(cinco) campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
decorrentes de marcação indevida. 

7.3.1.4. as questões da prova objetiva terão disciplinas com pesos diferenciados, 
conforme tabela ao final desse item. 

7.3.2. Prova Subjetiva - Redação Dissertativa Argumentativa: Os candidatos de Nível 
Superior realizarão essa modalidade de prova. 

7.3.2.1. A prova subjetiva deverá atender ao disposto no Anexo III e, valerá 30 
(trinta) pontos e, o candidato deverá obrigatoriamente obter a nota mínima de 
50% (cinquenta) por cento dessa pontuação, sob pena de desclassificação.  

7.3.3. Prova Prática: Realizarão essa modalidade de prova os candidatos aos cargos de: 
Secretário Administrativo Escolar e Técnico Administrativo;  

7.3.4. A prova prática será realizada e avaliada conforme disposto no Anexo III deste 
Edital. 

7.3.5. O candidato que alcançar menos de 50% (cinquenta) por cento, de acertos na 
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prova objetiva e subjetiva estará desclassificado. 

7.3.6. O candidato que zerar (não pontuar) em qualquer disciplina aplicada na prova 
objetiva, mesmo que na soma geral atinja o percentual mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento de acerto, estará desclassificado. 

7.3.7. Prova de Títulos de Pós Graduação: A prova de títulos descrita no item 13 deste 
Edital terá seu resultado adicionado na soma das notas dos candidatos que forem 
classificados com o mínimo de 50% (cinquenta) por cento de aproveitamento nas 
provas objetiva e subjetiva e ainda, ser aprovado na prova prática quando for o 
caso, para efeito meramente classificatório.  

DISCIPLINAS QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO 

Língua Portuguesa 5 (cinco) 1 (um) 5 (cinco) pontos 

Matemática 5 (cinco) 1 (um) 5 (cinco) pontos 

Conhecimentos Gerais 10 (dez) 2 (dois) 20 (vinte) pontos 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 2 (dois) 40 (quarenta) pontos 

Prova de Redação 1 (uma) 30 (trinta) 30 (trinta) pontos 

    TOTAL 100 (cem) pontos 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

8.1. As provas serão corrigidas através de gabarito e poderá ser manualmente ou 
eletronicamente, a critério da organização, sem prejuízo aos candidatos.  

8.2. A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a ponto positivo, para os acertos e não haverá contagem negativa para os 
erros. 

8.3. Serão reprovados e desclassificados do concurso público os candidatos que obtiver 
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta) por cento de acertos na prova objetiva e subjetiva, ou 
ainda, reprovar na prova prática ou zerar em qualquer disciplina.  

8.4. Os candidatos reprovados/desclassificados na forma do subitem 8.3. deste Edital não terão 
classificação alguma no concurso público.  

8.5. Os candidatos não desclassificados na forma do subitem 8.3. serão ordenados de acordo 
com os valores decrescentes da nota final na Prova Objetiva, Prova Subjetiva, Prova Prática e 
de Títulos de Pós Graduação.  

8.6. Os cálculos por ventura citados neste edital serão considerados até a primeira casa decimal, 
arredondando-se o número para cima, se o algarismo da segunda casa decimal for igual ou 
superior a cinco e para baixo se inferior a cinco. 

8.7. A Prova Subjetiva terá validade de 30 pontos e será avaliada conforme critérios 
estabelecidos no Anexo III deste edital. 

 

9. DA NOTA FINAL NO CONCURSO   

9.1. A nota final do candidato, relativamente à esse concurso será a SOMA das notas obtidas na 
prova objetiva e na prova subjetiva (se for o caso) e na prova prática (se for o caso) e na prova 
de títulos (se houver).  

9.2. Os candidatos aprovados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso, de acordo com os critérios de desempate estabelecidos no item 10 
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deste edital.  

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

10.1. Nos casos de empate por nota final, prevalecerá para efeito de classificação cronológica 
decrescente o candidato que: 

10.1.1. Estiver amparado pelo Estatuto do Idoso, Art. 1º da Lei nº 10.741 de 01/10/2003; 

10.1.2. Obtiver maior número de pontos na prova específica relativamente ao cargo 
concorrido; 

10.1.3. Obtiver maior número de pontos na prova de conhecimento gerais; 

10.1.4. O candidato que tiver a idade completa maior em número de anos, meses e dias.  

 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço 
www.paranaita.mt.gov.br, a partir do dia subsequente ao da realização das provas teóricas, 
tendo como data provável de 27 de setembro de 2010.  

11.2. O candidato que desejar interpor recursos deverá fazê-lo no interstício de dois dias a 
contar do dia da divulgação dos atos e deverá encaminhar o recurso a Banca Examinadora no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paranaíta. 

11.3. Para recorrer contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, o candidato deverá 
utilizar-se do modelo de formulário disposto Anexo VI. 

11.4. O candidato deverá ser objetivo e consistente em seu pleito, embasando-se teoricamente 
quanto ao seu recurso. O Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente 
indeferido.  

11.5. Se do exame de recursos resultar anulação de questão integrante de prova, a pontuação 
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorridos. 

11.6. Todos os recursos devidamente embasados serão analisados e as justificativas de 
eventuais alterações de gabarito serão divulgadas no site www.paranaita.mt.gov.br. 

11.6.1. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

11.7. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda, fora do prazo.  

11.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos 
e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra os resultados finais nas demais 
fases.  

11.9. Recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora, a Comissão ou a Organização do 
Concurso serão preliminarmente indeferidos.  

 

12. DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO DO CARGO  

12.1. O candidato aprovado no concurso público terá garantido sua vaga para a posse no cargo 
público, que poderá ocorrer até o final da validade deste concurso. Porém será fator 
determinante a avaliação médica sobre a saúde física e mental do candidato. 

12.1.1. O critério de convocação será pela necessidade da Administração Pública 
Municipal sempre respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

12.2. O “candidato classificado” listará no rol do resultado final, após o atendimento das vagas 
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abertas para os “candidatos aprovados” e serão considerados como “Cadastro de Reserva”. 

12.2.1. O candidato que compor a Lista de Cadastro de Reserva não terá direito a 
convocação para o emprego público. Porém, se houver necessidade de ampliar 
vagas, por conveniência da Administração e por ato próprio, esse terá os 
mesmos direitos dos aprovados. 

12.2.2. A contratação que trata o subitem anterior ocorrerá mediante Ato Administrativo 
ou Lei específica (se for o caso). 

12.3. O candidato aprovado para as vagas existentes será convocado por meio de publicação no 
Diário Oficial dos Municípios www.amm.org.br, por meio de publicação no mural do Paço 
Municipal e ainda no endereço eletrônico do Município de Paranaíta  www.paranaita.mt.gov.br. 

12.4. O candidato convocado terá até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida no 
ato convocatório que deverá conter no mínimo os seguintes documentos que deverão ser 
apresentados em via original e 2 (duas) cópias para autenticação pelo Departamento de 
Recursos Humanos: 

 I - Documentos pessoais: Cédula RG e Comprovante do CPF; 

II - Titulo de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo TRE; 

III - Cartão do PIS/PASEP se possuir; 

IV - Carteira Profissional CTPS/MTE; 

V - Reservista se possuir (se masculino); 

VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo); 

VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental 
expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo município ou Junta Médica - (as 
expensas dos exames correrão por conta dos candidatos convocados para a 
posse). 

VIII - Comprovante de endereço atualizado; 

IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes; 

X - Certidão de Nascimento (se solteiro); 

XI - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc...); 

XII - Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; 

XIII - Carteira de vacinação dos filhos menores; 

XIV - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido 
nos últimos 5 (cinco) anos; 

XV - Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo 
disciplinar; 

XVI - Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio; 

XVII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública;  

XVIII - Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço público, no 
período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal; 

XIX - 2 fotos 3x4 recente; 
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XX - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente 
registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original) 2 
(duas) cópias; 

XXI - Registro no Conselho profissional de classe (se for o caso).   

12.5. Quando convocado para apresentar a documentação e o candidato não atender no prazo 
estabelecido poderá ser excluído do concurso público. 

12.6. O candidato nomeado que não se apresentar no local e prazo estabelecido para ocupar o 
posto de trabalho será excluído do concurso e substituído pelo candidato subsequente.  

12.7 Após a posse, o candidato será lotado na Estrutura Administrativa, desde que seja 
compatível com o cargo concorrido, observado o interesse da Administração e a legislação 
vigente a possível opção do candidato, resguardado os direitos aos inscritos nas áreas de 
Educação e Saúde.  

12.7.1. O disposto no item 12.7, respeitará os candidatos que concorreram às vagas com 
local de trabalho pré-determinado pelo Anexo I deste Edital, designados para as 
estruturas estabelecidas inclusive no interior do município.  

12.8. Será observada também a preferência na lotação de acordo com a ordem de classificação.  

12.9. O candidato será submetido à preparação e capacitação para ocupar o cargo no serviço 
Público. 

 

13. DAS PROVAS DE TÍTULOS 

13.1. As provas de títulos de pós graduação serão conferidas exclusivamente aos cargos de 
Nível Superior.   

13.2. Somar-se-á à pontuação geral do candidato que obtiver o aproveitamento mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento de acertos nas provas objetiva e subjetiva, conforme item 1.5. deste Edital. 

13.3. O limite máximo da pontuação dos títulos de pós-graduação será 4 (quatro) pontos, sendo 
admitido exclusivamente 1(um) único titulo para cada nível de pós graduação.   

13.4. Os títulos de pós graduação deverão ser estritamente compatível aos cargos concorridos e 
a compatibilidade será avaliada pela Banca Examinadora, conferindo a necessidade e a 
discricionariedade da Administração Municipal.  

Títulos admitidos para efeito de pontuação, relativos à área inscrita 

Especialização latu sensu 2 (dois) pontos  

Mestrado stricto sensu 3 (três) pontos  

Doutorado stricto sensu 4 (quatro) pontos  

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público 
contidas nos comunicados, deste edital e em outros a serem publicados.  

14.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público que sejam publicados no mural do paço 
municipal e no endereço eletrônico do município www.paranaita.mt.gov.br. 

14.3. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
divulgados na forma do subitem 14.2 deste edital.  
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14.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para o seu início, munido somente de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do Comprovante 
de Inscrição e do boleto pago e do documento de identidade original.  

14.4.1. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização 
das provas.  

14.5. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente 
modelo com foto).  

14.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados.  

14.5.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento.  

14.6. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 14.5 deste edital, não poderá realizar as provas 
e será automaticamente eliminado do concurso público.  

14.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  

14.7.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

14.8. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos predeterminados em 
edital ou em comunicado.  

14.9. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para o seu início.  

14.10. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, 
no mínimo por uma hora após o início das provas.  

14.10.1. A inobservância do subitem anterior acarretará a não-correção das provas e, 
consequentemente, a eliminação do candidato no concurso público.  

14.11. O candidato que se retirar do ambiente de provas, sem o acompanhamento de um fiscal, 
não poderá retornar em hipótese alguma.  

14.12. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas por desconforto 
pessoal, para ir aos lavatórios/banheiros devidamente acompanhado de um fiscal credenciado. 

14.13. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  

14.14. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a 
estas implicará a eliminação automática do candidato.  

14.15. 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, 
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impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.  

14.16. Será eliminado do concurso, o candidato que, durante a realização das provas, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, 
lapiseira/grafite e/ou borracha. 

14.16.1. A Organização do Concurso recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior, no dia de realização das provas.  

14.16.2. A Organização do Concurso não ficará responsável pela guarda de quaisquer 
dos objetos supracitados.  

14.16.3. A Organização do Concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados.  

14.16.4. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando 
armas. O candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação.  

14.17. No dia de realização das provas, a Organização do Concurso poderá submeter os 
candidatos ao sistema de detecção de metal.  

14.18. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o 
candidato que, durante a sua realização:  

14.18.1. for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

14.18.2. utilizar-se de livros, máquina de calcular ou similares, dicionário, notas ou 
impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outros 
candidato;  

14.18.3. for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como 
relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite 
e/ou borracha;  

14.18.4. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;  

14.18.5. fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;  

14.18.6. não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização;  

14.18.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

14.18.8. ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;  

14.18.9. descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de 
respostas;  

14.18.10. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;  

14.18.11. utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público;  

14.18.12. não permitir a coleta de sua assinatura;  
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14.18.13. for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;  

14.18.14. for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos;  

14.18.15. não permitir ser submetido ao detector de metal.  

14.19. 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.  

14.20. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será 
anulada e ele será automaticamente eliminado do concurso público.  

14.21. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude.  

14.22. O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contado a partir da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período a critério da administração.  

14.23. O resultado final do concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de Paranaíta e 
publicado nos órgãos da imprensa local e no endereço eletrônico do município.  

14.24. O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante a Organização do Concurso 
e será de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de 
seu endereço.  

14.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do Concurso Público e pela 
Comissão Organizadora de Concurso Público. 

14.26. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste 
edital serão objeto de avaliação pela Organização do Concurso.  

14.27. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação.  

14.28. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu 
nome, seu número de inscrição e o cargo concorrido e as demais informações.  

14.29. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outra 
pessoa, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esta 
finalidade. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por agente devidamente 
identificado e autorizado. 

14.30. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de 
outro edital. 

14.31. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo 
óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-
se, entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele 
referentes. 

Paranaíta MT, 20 de julho de 2010 
 
 

Comissão Organização de Concurso Público 
Presidente Sr. Itagiba Dela Jiustina 
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Prefeito Municipal 


