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EDITAL Nº 0003/2009 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao 
processo seletivo público para o preenchimento dos cargos públicos descritos no Anexo 
II, regendo-se o mencionado processo pelas disposições legais aplicáveis e pelas 
instruções deste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo dar-se-á em conformidade com as disposições legais pertinentes 

do Ordenamento Jurídico Pátrio. 
1.2. O numero de vagas disponíveis serão de acordo com o exposto no Anexo II. 
1.3. O Regime Jurídico de Trabalho será contrato por tempo determinado. 
 
2. DA DIVULGAÇÃO 
2.1. A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através de avisos 

afixados na Prefeitura Municipal. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Período: as inscrições poderão ser realizadas no período de 16/07/09 a 20/07/09 das 

08 horas às 11 horas, e das 13:00 horas às 17:00 horas, no Departamento de 
Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal de Paranaíta, localizado na Av. Alceu 
Rossi, s/nº, Paranaíta-MT. 

3.2. Requisitos básicos para a inscrição: 
a) possuir idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das 
inscrições; 
b) atender às condições prescritas para a função; 

3.3. Cópias de Documentação necessária para inscrição: 
a) cédula de identidade – RG; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
d) Comprovante de endereço; 

3.4. Procedimentos de inscrição: 
a) Os candidatos deverão Comparecer no local de inscrição, das 08:00 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas; 
b) Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 
d) Apresentar documentos tratados no item 3.3; 
e) Fica reservada às pessoas portadoras de deficiências físicas, na proporção de 
10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas por cargo, desde que a 
deficiência seja compatível com o exercício das atribuições do cargo pretendido, 
ficando ressalvado que na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas 
a deficientes físicos, estas serão preenchidas pelos demais. No ato da inscrição o 
candidato receberá seu respectivo comprovante assinado pelo atendente conferidor. 
A inscrição só terá validade se o comprovante estiver devidamente assinado. 

3.5. O pedido de inscrição deverá ser feito pessoalmente. 
3.6. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento de 

Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros no 
preenchimento desse documento; 

3.7.A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a 
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inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 
 
4. DA SELEÇÃO 
A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 
aptos a desempenharem as exigências requeridas pelas funções específicas, a serem 
aferidas através de: 
4.1. Prova de Conhecimentos Específicos. Esta etapa terá caráter eliminatório e 

classificatório e consistirá na resolução de 20 (vinte) questões objetivas com 
04(quatro) opções de respostas, com valor de 01 ponto cada resposta certa sendo: 
10 (dez) questões de conhecimentos específicos ao cargo, 05 (cinco) de 
português e 05 (cinco) questões objetivas de matemática, observados o grau de 
escolaridade exigido para cada cargo específico. O candidato será habilitado se 
atingir no mínimo 50% de acertos do total das questões propostas, que terão a 
pontuação máxima de 50 pontos. 

4.2. Poderão ser apresentados após o resultado da prova, somente pelos candidatos 
aprovados na prova escrita, títulos idôneos e compatíveis com o cargo pretendido, 
que serão adicionados à nota final do candidato, sendo estes autenticados com o 
original pelo presidente do Processo Seletivo; 

TABELA I – FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 
TÍTULO/EXPERIÊNCIA UNITÁRIO MÁXIMO 

Certificado de conclusão curso de aperfeiçoamento com 
duração mínima de 180 horas na área de atuação escolhida 

5 10 

Certificado de conclusão de curso técnico na área de 
escolha 

5 10 

Certificado de conclusão de curso de especialização, ou 
pós-graduação, com duração mínima de 360 horas 

5 10 

Mestrado, no país ou no exterior, na área de atuação 
escolhida 

 10 

Doutorado, no país ou no estrangeiro, na área de atuação 
escolhida 

 12 

Experiência profissional de 2 anos no desempenho de 
atividades idênticas ou correlatas com as desenvolvidas na 
área de atuação escolhida, em instituição federal, estadual, 
municipal ou privada 

5 10 

Produção Cientifica na área 5 10 
TOTAL MÁXIMO 72 

 
5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
5.1. As Provas serão realizadas no dia 21 de Julho de 2009, na Escola Municipal 

Juscelino K. de Oliveira, no horário de 08:00 às 11:00 horas. 
5.2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas 

com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento com fé 
pública que garanta sua identificação, comprovante de inscrição, caneta 
esferográfica, de cor azul ou preta, lápis e borracha. 

5.3. Não será permitida a prestação de prova em data, local e horário diferentes do 
estabelecido, seja qual for o motivo alegado. 

5.4. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de 
anulação de sua prova: 
I- comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo 
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Seletivo; 
II- consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos; 
III- utilizar-se de telefone celular, Pager, fone de ouvido ou de qualquer outro 
aparelho eletro-eletrônico 
IV- ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente em casos especiais na 
companhia do fiscal; 
V- portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento 
dos trabalhos; 
VI- tratar com descortesia qualquer dos examinadores, auxiliares ou autoridades 
presentes. 

5.5. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas 
estranhas ao Processo Seletivo, nos locais onde forem aplicadas às provas. 

5.6. O candidato, ao término das provas objetivas, entregará a examinadora da sala, a 
sua prova preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. 

 
6. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
6.1. O caderno de provas não poderá ser levado pelo candidato uma vez que será 

utilizado para correção e para comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
6.2. Os recursos serão dirigidos à Comissão do Processo de Teste Seletivo, interpostos 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da realização das provas, da 
publicação do gabarito, ou da publicação do resultado final do Processo de Teste 
Seletivo, conforme o caso; 

6.3. A Comissão deverá seguidamente a respeito do recurso interposto, submeter ao 
Chefe do Executivo Municipal e publicar no mural da Prefeitura em até 5 (cinco) dias 
após o término do prazo recursal; 

 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Todas as fases são consideradas eliminatórias e classificatórias. O candidato será 

considerado habilitado para fase posterior se atingir no mínimo 30% de acertos do 
total das questões propostas ou classificatoriamente de acordo com a pontuação. A 
nota final será a somatória das notas da 1ª fase (Prova Escrita), e provas de títulos, 
quando for o caso; 

8.2. A classificação será feita em ordem decrescente da nota final obtida individualmente, 
considerando aprovados os bastantes para a quantidade de cargos, ficando os 
demais classificados como suplentes. 

8.3. O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma nota final processar-se-á de 
acordo com os seguintes critérios: 
a) O numero de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) O numero de pontos na prova de Língua Portuguesa; 
c) Mesmo mantendo o empate da condição do item anterior será aprovado o 
candidato mais idoso. 

 
9. DA CONTRATAÇÃO 
A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

I- Aprovação no concurso mediante melhor classificação final dentre os 
concorrentes; 
II- Ser considerado apto na inspeção de saúde; 
III- Aos candidatos portadores de necessidades especiais o exame de saúde fará a 
verificação da deficiência declarada, assim como sua compatibilidade com as 
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atividades a serem desenvolvidas; 
IV- O candidato será convocado a assumir e terá o prazo de 05(cinco) dias para tal, 
e caso não haja comparecimento no prazo estipulado o candidato será considerado 
desistente sendo convocado o candidato classificado subseqüente; 
V- Apresentar os seguintes documentos: 
a) Fotocópia de documentos de cédula de identidade civil;  
b) Fotocópia do Título de Eleitor, com os comprovantes de voto nas três últimas 
eleições; 
c) Original Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
d) Fotocópia de documento que comprove quitação com as obrigações militares 
(quando for candidato do sexo masculino); 
e) Fotocópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
f) Fotocópia do PIS ou PASEP, se cadastrado; 
g) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento; 
h) Declaração de nascimento dos (a) filhos (a) até 06 (seis) anos e carteria de 
vacinação; 
i) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos (a) filhos (a) até 18 anos; 
j) Original atestado de antecedentes criminais, não sendo aceitos cartões de 
protocolo ou outros documentos. 
k) Fotocópia de histórico escolar que comprove a conclusão do grau escolar 
correspondente ao cargo; 
I) Fotocópia do registro no conselho de classe ou protocolo e comprovante de 
pagamento da anuidade do conselho de classe no ano em exercício; 
J) 01 (uma) foto colorida 3x4 recente; 
 

 
10. HOMOLOGAÇÃO FINAL 
10.1 – Após transportas todas as fases do Processo Seletivo Público, a Administração 

Pública fará, através de Edital, a homologação do Resultado Final. 
10.2 – O Edital com a Homologação do Resultado Final será disponibilizada mural da 

Prefeitura Municipal. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, da data de publicação da 

homologação do resultado final, prorrogável, por igual período. 
11.2.- A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 

verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição. 

11.3.- A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e 
na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 

11.4 – A resolução dos casos omissos ficará a cargo da comissão Organizadora. 
 
 

Paranaíta/MT, 14 de julho de 2009. 
 
 
 

ELIZABETH YAMADA WADA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
GRUPO – I  
Escolaridade – ALFABETIZADO para os cargos: 
 
a) Auxiliar de Serviços Gerais; 
b) Cozinheira; 
 
 
01. Português para todos os cargos: Leitura, compreensão e Interpretação de texto. Ortografia: emprego das letras e dos 
acentos. Divisão Silábica. Acentuação Gráfica. Verbos: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. Substantivo e adjetivo. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sinônimos e antônimos. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto. 
 
02. Matemática para todos os cargos: Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, 
união e interseção). Números naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de numeração 
decimal. Sistema monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Frações. Números decimais. Porcentagem. Problemas. Medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
03. Conhecimentos gerais para todos os cargos: Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História do Brasil. Descobertas 
e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio 
ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais - aspectos locais e aspectos globais. 
Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. Sugestão 
Bibliográfica: Livros de História e Geografia Geral. Internet. Revistas, Jornais e Telejornais e outros que abranjam o programa 
proposto. 
 
 
 
Provas objetivas, com múltipla escolha sobre conhecimentos práticos versando genericamente sobre: 
 
I - Auxiliar de Serviços Gerais. 
1. Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, 
vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias;  
2. Polimento de objetos, peças e placas de metal;  
3. Transporte de móveis, máquinas e utensílios;  
4. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo;  
5.Limpeza de ruas e coleta de lixo; 
6. Prevenção de acidentes;  
7. Vigilância do patrimônio;  
8. Serviços de protocolo e entrega de correspondências internas e externas;  
9. Manutenção de pequenos reparos em instalações prediais;  
9. Auxílio nos trabalhos elementares de topografia, almoxarifado, patrimônio, copa e outros. 
 
 
II- Cozinheira 
1.Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e outros materiais;  
2. Controle de materiais e utensílios usados na cozinha;  
3.Higiene e limpeza da cozinha; higiene e limpeza dos utensílios; higiene e saúde corporal;  
4. Reconhecimento de gêneros alimentícios impróprios do consumo humano;  
5. Limpeza de pisos, móveis e objetos diversos;  
6. Conhecimentos inerentes ao funcionamento de copa/cozinha;  
7.Regras de atendimento padrão de servir formalmente uma refeição;  
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8. Técnicas de confecção de bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral;  
9. Técnicas de armazenamento de alimentos naturais e congelados;  
10. Conhecimento sobre diversos tipos de equipamentos de cozinha;  
11. Noções básicas de culinária;  
12. Regras de hierarquias no serviço público municipal;  
13. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
9.Conhecimentos sobre capacidade e utilização de motores elétricos, alternadores e chave de comando. 
 
 
 
GRUPO II: Cargos de escolaridade de Ensino  Completo: 
a) Auxiliar de Consultório Odontológico. 
 
01. Português para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia – 
acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero,número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, 
flexões - advérbios:classificação, flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - conjunções - 
interjeições - Sintaxe: 
frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas – 
orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de 
palavras eexpressões - crase - Derivação prefixal e sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
02. Matemática para todos os cargos: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; 
Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; Determinantes; 
Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - 
Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; 
Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer; Geometria - Semelhança de figuras 
geométricas planas, Relações métricas no triângulo retângulo, Polígonos regulares inscritos na circunferência, relações métricas, 
Área das figuras geométricas planas, Poliedros, Prismas,Pirâmide, Cilindro, Cone, Esfera; Geometria analítica - Introdução à 
geometria analítica plana, Estudo da reta no plano, cartesiano, Estudo da circunferência no plano cartesiano. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
03. Conhecimentos gerais para todos os cargos: Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História do Brasil. Descobertas 
e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio 
ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais - aspectos locais e aspectos globais. 
Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. Sugestão 
Bibliográfica: Livros de História e Geografia Geral. Internet. Revistas, Jornais e Telejornais e outros que abranjam o programa 
proposto. 
 
 
II – Auxiliar de Consultório Odontológico 
 
Questões e conhecimentos que abordem situações e procedimentos específicos do cargo a ser exercido, matérias específicas 
relacionadas com as exigências e descrição sumária do cargo, conhecimentos e uso de ferramentas no trabalho, normas de higiene 
e segurança do trabalho, noções de primeiros socorros; 
 
 
GRUPO III: Cargos de escolaridade de Ensino Médio: 
 
a) Técnico de Enfermagem. 
 
 
01. Português para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia – 
acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
 

 

Rua Alceu Rossi, s/nº, Cx Postal 01, Centro, CEP 78590-000, Paranaíta/MT - Telefax: (66) 563-1103 - E-mail: 
prefeitura@paranaita.org 

adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes 
verbais - orações subordinadas – orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, 
sintáticos, semânticos. Sugestão Bibliográfica: Livros técnicos específicos da área. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam 
o programa proposto. 
 
02. Matemática para todos os cargos: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; 
Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; Determinantes; 
Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - 
Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; 
Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer; Geometria - Semelhança de figuras 
geométricas planas, Relações métricas no triângulo retângulo, Polígonos regulares inscritos na circunferência, relações métricas, 
Área das figuras geométricas planas, Poliedros, Prismas, Pirâmide, Cilindro, Cone, Esfera; Geometria analítica - Introdução à 
geometria analítica plana, Estudo da reta no plano, cartesiano, Estudo da circunferência no plano cartesiano. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
03. Conhecimentos gerais para todos os cargos: Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História do Brasil. Descobertas 
e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio 
ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais - aspectos locais e aspectos globais. 
Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. Sugestão 
Bibliográfica: Livros de História e Geografia Geral. Internet. Revistas, Jornais e Telejornais e outros que abranjam o programa 
proposto. 
 
 
GRUPO IV: Cargos de escolaridade Nível Superior: 
 
a) Enfermeiro; 
b) Médico; 
c) Nutricionista; 
d) Psicólogo; 
e) Odontólogo; 
f) Educador Físico; 
g) Assistente Social; 
h) Farmacêutico. 

 
Provas objetivas, com múltipla escolha sobre conhecimentos práticos e específicos versando genericamente 
sobre: 
 
 
I – Enfermeiro 
1. Conhecimento da Ética Profissional;  
2. Conhecimento da legislação sobre o exercício da profissão;  
3. Conceito; histórico; Entidade de Classe; Equipe de Enfermagem; Unidade de Enfermagem ou de internação;  
4. Cuidado higiênico com o paciente; medida de conforto e segurança do paciente;  
5. Controle: temperatura; pulso; respiração; pressão arterial; 
6. Técnicas assépticas; noções de Farmacologia;  
7. Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, 
vômito, fratura, lipotimia, convulsão, isolação, corpo estranho, picada de insetos e envenenamentos;  
8. Administração de medicamentos por via oral e parenteral;  
9. Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem;  
10. Identificação das variáveis; motivos e ações de Enfermagem;  
11. Vigilância epidemiológica;  
12. Coeficientes de mortalidade e natalidade;  
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13. Cobertura vacinal; esquema de vacinação (bloqueio);  
14. Saúde da mulher; prevenção do câncer; prénatal; puerpério;  
15. Prevenção e tratamento da Tuberculose, Hanseníase, Obesidade, Dengue e Malária;  
16. Prevenção das doenças crônicas degenerativas (hipertensão, diabete, etc.);  
17. Prevenção de doenças tropicais.18. Legislação do SUS (Lei 8.080/90.Saúde do idoso, saúde do adolescente, 
doenças prevalentes na infância). 
 
II – Médico 
1. Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão;  
2. Conhecimento da Ética profissional;  
3. Diabetes Mellitus;  
4. Hipertensão Arterial; 
5. Doença Pulmonar;  
6. Obstrutiva Crônica;  
7.Cardiopatias;  
8.Valvupatias;  
9.Tuberculose;  
10.Doenças Sexualmente Transmissíveis;  
11. Hanseníase;  
12. Hepatite;  
13. Malária;  
14. Leishmaniose;  
15. Raiva;  
16. Febre Tifóide;  
17. Tétano;  
18.Artrite Reumatóide;  
19. Lupus Eritematoso Sistêmico;  
20. Osteoporose;  
21. Insuficiência Renal aguda;  
22. Insuficiência Renal crônica;  
23. Patologias da Tireóide;  
24. Pneumopatias;  
25.Ações preventivas junto à comunidade;  
26.O papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar;  
27.A importância do agente comunitário de saúde na otimização da consulta médica;  
28.Prevenção de acidentes no trabalho e prevenção de infecção hospitalar; 29.Prevenção de doenças tropicais. 
 
III-Nutricionista 
1. Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão;  
2. Conhecimento da Ética Profissional;  
3. Nutrição Social: Conceito de saúde e doença;  
4. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Política Nacional de Saúde; Política de Alimentação e Nutrição no 
Brasil; 
5. Conceitos Básicos de Nutrição em Saúde Pública: fome e desnutrição;  
6. Aspectos Econômico-social de Desnutrição: Produção e comercialização de alimentos; Poder aquisitivo e consumo;  
7.Bases para a elaboração de programas de nutrição;  
8. Nutrição e infecção;  
9. Diagnóstico do estado nutricional da população: Indicadores; Sistema de Vigilância Nutricional;  
10. Epidemiologia da Desnutrição: Desnutrição protéico-energética;  
11. Metodologia de Avaliação;  
12. Consequências orgânicas;  
13. Orientação Nutricional; Nutrição das gestantes adolescentes e adultas: Necessidades nutricionais; Seleção de 
alimentos em função da qualidade, do custo e dos hábitos alimentares; Orientação Nutricional à gestação normal e nas 
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alterações mais comuns da gravidez (náuseas, piroses, constipação e controle de peso);  
14. Avaliação do Estado Nutricional; Nutrição de Nutriz: Necessidades Nutricionais; Orientação Nutricional;  
15. Avaliação do Estado Nutricional; Nutrição de Lactente: Digestão; Necessidades Nutricionais;  
16. Crescimento e Desenvolvimento;  
17. Alimentação no primeiro ano de vida;  
18. Aleitamento Materno: Técnica de Aleitamento; Obstáculos e Contra-indicação; Composição do leite materno; 
Desmame;  
19. Aleitamento Artificial: Indicações dos diferentes tipos de leite;  
20. Determinação e preparo de fórmulas lácteas;  
21.Alimentação do Lactente a Pré-termo: Necessidades Nutricionais; Orientação Nutricional; Avaliação do Estado 
Nutricional;  
22. Alimentação do Pré-escolar: Necessidades Nutricionais; Características de alimentação. 
 
IV - PSICOLOGO 
1. Reforma psiquiátrica no Brasil; 
2. Historia do movimento da reforma Psiquiátrica; 
3. Garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico; 
4. A superação dom modelo do asilar;  
5. Fundamentos da Psicopatologia geral; 
6. Conceito de promoção e prevenção de saúde mental; 
7. Elaboração de laudo psicológico; 
8. Legislação da saúde; Constituição Federal de 1988 – Titulo VIII; 
9. Código Estadual de saúde.  
 
V - ODONTOLOGO 
 
Clínica Geral odontológica; Semiologia e tratamento das afecções 
dos tecidos bucais; Farmacologia e anestesiologia na prática odontológica; Aspectos radiográficos das principais alterações 
dentárias e do sistema estomatognático; Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora, endodontia, periodontia e 
prátese dentária; Princípios de cirurgia, emergência e traumatologia; Promoção de saúde e prevenção em saúde bucal; Odontologia 
preventiva e social. 
SUS/Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle 
social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas de 
Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Política Nacional de Humanização, Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – SISVAN e SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto. 
 
 
VI - EDUCADOR FÍSICO 
 
Anatomia: Introdução à análise das técnicas 
corporais: bases de exercícios; Atividades rítmicas e expressivas; Crescimento e Desenvolvimento Motor; Educação Física e 
portadores de necessidades especiais; Educação Física e saúde ética e cidadania; Fisiologia do exercício; Jogos, ginásticas. lutas e 
brincadeiras; 
Psicomotricidade; Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar; Esportes: Conceitos, fundamentos. técnicas e táticas, 
regras oficiais; Atualidades. Conhecimentos Pedagógicos Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; 
Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea - caracterização;Inter-relações dos elementos 
transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor - aluno; organização da 
prática educativa: Planejamento escolar - importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto pedagógico e didático. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
VII – ASSISTENTE SOCIAL 
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Específica para o cargo de Técnico de Nível Superior (Assistente Social): LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Código de Ética Profissional do Assistente Social; Política Nacional da Assistência Social; 
Formação do Assistente Social - enquanto objeto de estudo (evolução do Serviço Social) como profissão, correntes de pensamento; 
Crise do Serviço Social, decorrentes da crise global capitalista; Visão da exclusão/inclusão social, violência, sistema neoliberal, 
globalização; Atividades do 
Assistente social, os movimentos das relações sociais, processo produtivo; O Assistente Social enquanto empregado do capital, 
relação contraditória, luta de classes, condições do profissional de Serviço Social corporificando uma relação entre capital e 
trabalho; Políticas Sociais; História do Serviço Social, trajetória, cenário atual, problematização do tema, reconceituação e 
reconstrução do projeto de formação profissional; Sistema Único da Assistência Social e Sistema Único de Saúde: Gestão e 
regulação do trabalho e direitos 
sócioassistenciais, repercussão no perfil profissional do Assistente Social e reflexão sobre a nova política da assistência social; 
Políticas 
Públicas, rede, família; Ética, democracia participativa e socialismo; Legislação Brasileira para o Serviço Social; Classe trabalhadora 
- exigências mais individualizadas, flexibilidade e heterogenização do trabalho, desemprego estrutural em escala global; Vida em 
família etrabalho com famílias. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
VIII - FARMACÊUTICO 
 
Legislação Farmacèutica e Ética Profissional: Medicamentos controlados e enterpecentes, Portaria 344/98 SVS/MS, Lei nº 9787, de 
10 de fevereiro de 1999; medicamentos genéricos. Farmácia Ambulatorial e Hospitalar: Seleção, armazenamento, aquisição, 
produção, conserva de medicamentos. Distribuição de medicamentos e controle de consumo. Farmacologia Geral: Princípios gerais 
e farmacocinética: princípios gerais farmacodinâmicos. Interações de medicamentos. 
Medicamentos que atuam em vários sistemas. Medicamentos que atuam em vários aparelhos. Grupos especiais de medicamentos 
(antiinflamatórios, antipiréticos, antibióticos, quimioterápicos, antimicrobianos, antivirais, alcalóides, hormônios, antissépticos e 
desinfetantes, nutrição e vitaminas). Efeitos adversos. Farmacoténica: Definição e objetivos da farmacotécnica. Conceitos básicos 
em farmacotécnica. Classificação dos medicamentos. Vias de administração. Conservação, dispensação e acondicionamento de 
medicamentos. Formas farmacêuticas. Preparações de soluções não estéreis. Preparação de soluções estéreis, (inclusive NPP e 
QT). Controle de Qualidade: Fundamentos teóricos. Testes biológicos, testes físicos. Métodos químicos. Controle de Infecção 
Hospitalar: Agentes químicos no controle de infecção hospitalar, Comissão de farmácia terapêutica. Assistência farmacêutica: no 
dispensário. Relações com equipes e usuários. RENAME. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) ao Teste Seletivo para o cargo de 

_______________________________________________________. 

 
 

Informações Pessoais 
 
Nome: 

RG./Órgão Exp.: CPF: 

Naturalidade: Nacion.: 

Estado Civil:  Nascimento: ____/____/_____ 

Escolaridade: 

Endereço 

Rua/Av./Est.: Nº 

Bairro/Setor: CEP.: 

Cidade/UF: TEL.: 

Celular: email: 

 
Paranaíta-MT, --------- de Julho de 2009. 

 
 
 
 

....................................................... 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 

.................................................................. 
Comissão Organizadora
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ANEXO III 
 

 

CARGO CARGA 
HORÁRIA 

ESCOLARIDADE SALÁRIO(R$) VAGAS 

FARMACEUTICO 40 HS Curso Superior na Área 1.815,00 01 

ASSISTENTE SOCIAL 40 HS Curso Superior na Área 2.400,00 01 

NUTRICIONISTA 40 HS Curso Superior na Área 1.815,00 01 

ENFERMEIRO 40 HS Curso Superior na Área 2.600,00 02 

PSICOLOGO 40 HS Curso Superior na Área 2.400,00 02 

MEDICO DO PROG. DA SAUDE DA 
FAMILIA 

40 HS Curso Superior na Área 7.041,00 02 

ODONTOLOGO DO PROG. DA S. 
DA FAMILIA  

40 HS Curso Superior na Área 2.040,00 01 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLOGO 

40 HS Ensino Fundamental 
Completo 

511,50 01 

EDUCADOR FISICO 40 HS Curso Superior na Área 1.815,00 01 

TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HS Curso Técnico na Área 825,00 01 

ENGENHEIRO SANITARISTA 40 HS Curso Superior na Área 1.815,00 01 

ENGENHEIRO CIVIL 40 HS Curso Superior na Área 3.000,00 01 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS Alfabetizado 511,50 12 

COZINHEIRA (ASSENTAMENTO 
SÃO PEDRO) 

40 HS Alfabetizado 511,50 02 

 

 


