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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 01/2018 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 06/2018 

 

 

A Prefeitura Municipal de Araputanga e a Presidente da Comissão 

Organizadora do Concurso Público n.01/2018, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de retificação de determinadas informações no Edital do 

Concurso Publico n. 01/2018  da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, amparados 

conforme o disposto no Item 18.5, objetivando maior clareza nas informações, em 

atendimento ao Ofício nº166/2018/GBA/PMA, solicitando a adequação no quadro de 

cargos para as vagas de Médicos para adequar as reais necessidades da Secretária 

Municipal de Saúde.  

  

RESOLVEM 

 

1º - RETIFICAR parcialmente o Item “2. DOS CARGOS OFERECIDOS” do Edital de 

Abertura do Concurso Público n. 01/2018, incluindo a retificação do Edital 

Complementar n. 02/2018 e incluindo o cargo de: 

 

Onde se lê:  
Cód. 

Cargo 

Cargo 

(Categoria) 

Escolaridade / 

Requisitos Exigidos 

N.º 

Total de 

Vagas 

Do Total das 

Vagas serão 

disponibilizadas 

para os  PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

TIPOS DE 

PROVAS 

Vencimento 

Base R$ 

 

Valor da Taxa 

de Inscrição 

(R$) 

LOCAL DE 

TRABALHO 

Sede Rural 

01 

Assistente 

Social 
 

Ensino superior completo 
em Serviço Social, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional. 

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$4.442,93 R$100,00 SIM  

02 
Auxiliar de 

Laboratório 
Ensino médio completo. 01  40 Prova Objetiva R$920,31 R$60,00 SIM  

03 Contador 

Ensino superior em 

Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$5.077,62 R$100,00 SIM  

04 Enfermeiro 

Ensino superior completo 

em Enfermagem e registro 

no respectivo Conselho 
Profissional 

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.664,36 R$100,00 SIM  

05 

Médico 

Especialista 2 - 

Pediatria 
 

Ensino superior completo 
em Medicina, com 

especialização em 

Pediatria e registro no 
respectivo Conselho 

Profissional.  

01  30 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$11.741,97 R$100,00 SIM  

06 

Médico 
Especialista 2 - 

Ginecologista 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 
especialização em 

Ginecologia e registro no 

respectivo Conselho 
Profissional.  

01  30 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$11.741,97 R$100,00 SIM  
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07 

Médico 

Veterinário do 

Serviço de 
Inspeção 

Municipal 

Ensino superior completo 
em Medicina Veterinária 

e registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01 

 
 20 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$2.638,21 R$100,00 SIM  

08 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
03  25 

Prova Objetiva + 
Prova de Títulos  

R$1.914,92 R$100,00 SIM  

09 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
02  25 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$1.914,92 R$100,00  SIM 

10 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de técnico 

na área e registrado no 
respectivo Conselho 

Profissional. 

01  40 Prova Objetiva R$2.776,82 R$60,00 SIM  

    

Leia – se: 
Cód. 

Cargo 

Cargo 

(Categoria) 

Escolaridade / 

Requisitos Exigidos 

N.º 

Total de 

Vagas 

Do Total das 

Vagas serão 

disponibilizadas 

para os  PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

TIPOS DE 

PROVAS 

Vencimento 

Base R$ 

 

Valor da Taxa 

de Inscrição 

(R$) 

LOCAL DE 

TRABALHO 

Sede Rural 

01 
Assistente 

Social 

 

Ensino superior completo 

em Serviço Social, com 

registro no respectivo 
Conselho Profissional. 

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$4.442,93 R$100,00 SIM  

02 
Auxiliar de 
Laboratório 

Ensino médio completo. 01  40 Prova Objetiva R$920,31 R$60,00 SIM  

03 Contador 

Ensino superior em 

Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 
Conselho Profissional.  

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$5.077,62 R$100,00 SIM  

04 Enfermeiro 

Ensino superior completo 

em Enfermagem e registro 
no respectivo Conselho 

Profissional 

01  40 
Prova Objetiva + 
Prova de Títulos 

R$6.664,36 R$100,00 SIM  

05 

Médico 

Especialista 1 - 

Pediatria 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 

especialização em 

Pediatria e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.902,38 R$100,00 SIM  

06 

Médico 

Especialista 1 - 

Ginecologista 
 

Ensino superior completo 
em Medicina, com 

especialização em 

Ginecologia e registro no 
respectivo Conselho 

Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.902,38 R$100,00 SIM  

07 

Médico 

Veterinário do 

Serviço de 
Inspeção 

Municipal 

Ensino superior completo 
em Medicina Veterinária 

e registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01 

 
 20 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$2.638,21 R$100,00 SIM  

08 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
03  25 

Prova Objetiva + 
Prova de Títulos  

R$1.914,92 R$100,00 SIM  

09 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
02  25 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$1.914,92 R$100,00  SIM 
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10 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de técnico 

na área e registrado no 
respectivo Conselho 

Profissional. 

01  40 Prova Objetiva R$2.776,82 R$60,00 SIM  

11 
Médico 

Clinico Geral 

Ensino superior 

completo em Medicina e 

registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.902,39 R$100,00 SIM  

 

2º - RETIFICAR  o Item “10 – DAS REGRAS E  PONTUAÇÃO DAS PROVAS” do 

Edital de Abertura do Concurso Público n. 01/2018, incluindo a retificação do Edital 

Complementar n. 01/2018 e incluindo: 

 

Onde se lê:  

CARGOS (CATEGORIA) TIPOS DE PROVAS N. QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS 

01- Assistente Social 

02 - Auxiliar de Laboratório 

03- Contador 
04 – Enfermeiro 

05 - Médico Especialista 2 - 

Pediatria 
06 - Médico Especialista 2 - 

Ginecologista 

07 - Médico Veterinário 

08 – Professor 

09 – Professor 

10 - Técnico em Enfermagem 
 

PROVA OBJETIVA:       

-  Língua Portuguesa 5 3 15 

-  Matemática 5 3 15 

- Conhecimentos Gerais 5 3 15 

- Conhecimentos Específicos 10 4 40 

- Conhecimento de Informática 5 3 15 

                                           TOTAL DA PONTUAÇÃO: 
100 

 
- PROVA DE TÍTULOS....................................................................... 

 

Classificatória. Pontuação 

somada a pontuação das provas 

objetivas. 

 

Leia – se: 

CARGOS (CATEGORIA) TIPOS DE PROVAS N. QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS 

01- Assistente Social 

02 - Auxiliar de Laboratório 

03- Contador 

04 – Enfermeiro 

05 - Médico Especialista 1 - 

Pediatria 

06 - Médico Especialista 1 - 

Ginecologista 

07 - Médico Veterinário 

08 – Professor 

09 – Professor 

10 - Técnico em Enfermagem 

11 - Médico Clinico Geral 

 

PROVA OBJETIVA:       

-  Língua Portuguesa 
10 3 30 

-  Matemática 5 2 10 

- Conhecimentos Gerais 5 1 5 

- Conhecimentos Específicos 15 3 45 

- Conhecimento de Informática 5 2 10 

                                           TOTAL DA PONTUAÇÃO: 
100 

 
- PROVA DE TÍTULOS....................................................................... 

 

Classificatória. Pontuação 

somada a pontuação das 

provas objetivas. 
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3º - RETIFICAR o “ANEXO I - QUADRO DE CARGOS” do Edital de Abertura do 

Concurso Público n. 01/2018, incluindo a retificação do Edital Complementar n. 

02/2018 e incluindo o cargo de: 

 

Onde se lê:  
Cód. 

Cargo 

Cargo 

(Categoria) 

Escolaridade / 

Requisitos Exigidos 

N.º 

Total de 

Vagas 

Do Total das 

Vagas serão 

disponibilizadas 

para os  PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

TIPOS DE 

PROVAS 

Vencimento 

Base R$ 

 

Valor da Taxa 

de Inscrição 

(R$) 

LOCAL DE 

TRABALHO 

Sede Rural 

01 

Assistente 

Social 
 

Ensino superior completo 

em Serviço Social, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional. 

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$4.442,93 R$100,00 SIM  

02 
Auxiliar de 

Laboratório 
Ensino médio completo. 01  40 Prova Objetiva R$920,31 R$60,00 SIM  

03 Contador 

Ensino superior em 
Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$5.077,62 R$100,00 SIM  

04 Enfermeiro 

Ensino superior completo 

em Enfermagem e registro 

no respectivo Conselho 

Profissional 

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.664,36 R$100,00 SIM  

05 

Médico 
Especialista 2 - 

Pediatria 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 
especialização em 

Pediatria e registro no 

respectivo Conselho 
Profissional.  

01  30 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$11.741,97 R$100,00 SIM  

06 

Médico 

Especialista 2 - 
Ginecologista 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 

especialização em 
Ginecologia e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional.  

01  30 
Prova Objetiva + 
Prova de Títulos 

R$11.741,97 R$100,00 SIM  

07 

Médico 

Veterinário do 
Serviço de 

Inspeção 

Municipal 

Ensino superior completo 

em Medicina Veterinária 

e registro no respectivo 
Conselho Profissional.  

01 

 
 20 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$2.638,21 R$100,00 SIM  

08 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
03  25 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos  
R$1.914,92 R$100,00 SIM  

09 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
02  25 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$1.914,92 R$100,00  SIM 

10 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de técnico 
na área e registrado no 

respectivo Conselho 

Profissional. 

01  40 Prova Objetiva R$2.776,82 R$60,00 SIM  
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Leia – se: 

 
Cód. 

Cargo 

Cargo 

(Categoria) 

Escolaridade / 

Requisitos Exigidos 

N.º 

Total de 

Vagas 

Do Total das 

Vagas serão 

disponibilizadas 

para os  PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

TIPOS DE 

PROVAS 

Vencimento 

Base R$ 

 

Valor da Taxa 

de Inscrição 

(R$) 

LOCAL DE 

TRABALHO 

Sede Rural 

01 

Assistente 

Social 
 

Ensino superior completo 
em Serviço Social, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional. 

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$4.442,93 R$100,00 SIM  

02 
Auxiliar de 

Laboratório 
Ensino médio completo. 01  40 Prova Objetiva R$920,31 R$60,00 SIM  

03 Contador 

Ensino superior em 
Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$5.077,62 R$100,00 SIM  

04 Enfermeiro 

Ensino superior completo 

em Enfermagem e registro 

no respectivo Conselho 
Profissional 

01  40 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.664,36 R$100,00 SIM  

05 

Médico 
Especialista 1 - 

Pediatria 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 
especialização em 

Pediatria e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.902,38 R$100,00 SIM  

06 

Médico 

Especialista 1 - 
Ginecologista 

 

Ensino superior completo 

em Medicina, com 

especialização em 
Ginecologia e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 
Prova de Títulos 

R$6.902,38 R$100,00 SIM  

07 

Médico 

Veterinário do 
Serviço de 

Inspeção 

Municipal 

Ensino superior completo 

em Medicina Veterinária 

e registro no respectivo 
Conselho Profissional.  

01 

 
 20 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$2.638,21 R$100,00 SIM  

08 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
03  25 

Prova Objetiva + 

Prova de Títulos  
R$1.914,92 R$100,00 SIM  

09 Professor  
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
02  25 

Prova Objetiva + 
Prova de Títulos 

R$1.914,92 R$100,00  SIM 

10 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de técnico 
na área e registrado no 

respectivo Conselho 

Profissional. 

01  40 Prova Objetiva R$2.776,82 R$60,00 SIM  

11 
Médico 

Clinico Geral 

Ensino superior 

completo em Medicina e 

registro no respectivo 

Conselho Profissional.  

01  20 
Prova Objetiva + 

Prova de Títulos 
R$6.902,38 R$100,00 SIM  
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4º - RETIFICAR parcialmente o “ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  - 

PROVAS OBJETIVAS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GERAIS” do Edital de 

Abertura do Concurso Público n. 01/2018: 

 

Onde se lê:  

 

CARGO 

ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Assistente 

Social 

 

Ensino superior 
completo em Serviço 

Social, com registro no 

respectivo Conselho 
Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 
Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

SUS – Sistema Único de Saúde; Lei 
Orgânica de Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 

Norma Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS); 
Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004); Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS); Norma Operacional de 
Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do 

CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social; Guia do CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência 

Social; Seguridade Social no Brasil; A 

questão social no Brasil; Pobreza, 
desigualdade, exclusão e vulnerabilidade 

social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - 

Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 

8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 

- Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Lei de Criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e 

Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 
11.340/2006; Constituição da República 

Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 

232); História, Fundamentos Teóricos e 
Éticos do Serviço Social; Metodologia do 

Serviço Social; Estratégias de ação em 

serviço social e os instrumentos de 
intervenção do profissional; Serviço Social e 

Interdisciplinaridade; Serviço Social na 

Contemporaneidade; Serviço Social e 
Família; Projeto ético político do Serviço 

Social; A prática do Serviço Social; A 

intervenção do assistente social junto às 
famílias, criança e adolescente, idosos, 

pessoas com deficiência, população em 

situação de rua (adulto, criança e 
adolescente), trabalho infantil, prostituição 

infanto-juvenil, violência e abuso sexual 

contra criança e adolescente, gênero, raça, 
etnia e diversidade, profissionais do sexo, 

dependentes químicos, doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço 
Social; Lei que regulamenta a profissão de 

Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código 
de Ética Profissional; Supervisão em Serviço 

Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei 

Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde 
(SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos 

acerca da história da saúde pública no Brasil; 

Lei Federal nº. 10.216/2001 – Política 
Nacional de Saúde Mental; Reforma 

Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 
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Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 

7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 
- Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço 

Social e a Política Pública de Educação; 
Gestão de benefícios e programas de 

transferência de renda; Gestão social das 

Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação 

de programas e projetos sociais; Políticas 

Sociais públicas, cidadania e direitos sociais 
no Brasil; Participação e controle social; 

Direitos Humanos; Trabalho com grupos, 

em redes e com famílias; Movimentos 

sociais. 

Auxiliar de 

Laboratório 
Ensino médio completo 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

Comunicação e Relações Públicas: 
conceitos, ética, atividades inerentes. 

Qualidade no atendimento. Atendimento ao 

público interno e externo. Noções de 
arquivologia. Administração Pública: 

organismos e autarquias públicas, conceitos 

e atos administrativos. Cultura 
Organizacional. Ética e comportamento 

profissional. 

Contador 

Ensino superior em 

Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 
Conselho Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

1.DIREITO ADMINISTRATIVO: 

Administração Pública: Princípios 

Constitucionais da Administração Pública e 
Poderes Administrativos. Lei Federal 8.666 - 

Licitações e Contratos Administrativos. 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos. 
2.DIREITO CONSTITUCIONAL: 

Constituição Federal. Fiscalização Contábil, 
Financeira e Orçamentária, Repartição das 

Receitas Tributárias e Finanças Públicas. 

Emenda Constitucional N. 19. Emenda 
Constitucional N. 20. Regime Previdenciário 

no Brasil. Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Lei Orgânica do Município de 
Araputanga-MT. 3.LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA: Lei Federal nº 4.320, de 

17/03/64 (Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos 

Orçamentos e Balanços da União, Estados e 

Municípios). Lei nº 6.404, de 15/12/76 (Lei 
das Sociedades Anônimas). Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93 e alterações (Licitações e 

Contratos da Administração Pública). Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal). Lei nº 10.028, 

de 19/10/2000 (Lei de Crimes Fiscais). 
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

nºs 79 e 102 (Transparência). Artigo 100 da 

CF e art.97 - ADCT conforme Emenda 
Constitucional nº 62/2009 – (Precatórios - 

Regimes: Ordinário e Especial  

Anual ou Mensal). 4.CONTABILIDADE 
GERAL: Patrimônio: Conceito, bens, 

direitos e obrigações, patrimônio líquido. 

Conta: determinação dos débitos e dos 
créditos, contas correntes. Escrituração: 

livros obrigatórios, métodos de escrituração, 

partidas dobradas. Elaboração das 
demonstrações financeiras exigidas pela Lei 

nº 6.404/76, suas alterações e legislação 

complementar: conceito, obrigatoriedade, 
conteúdo, forma de apresentação, elaboração 

e critérios de contabilização. Levantamento 

de balancetes periódicos. Análise das 
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demonstrações financeiras: índices de 

liquidez, endividamento, rotação de 
estoques, quocientes de imobilização de 

capital, cobertura total e rentabilidade. 

5.CONTABILIDADE 
GOVERNAMENTAL: Princípios de 

contabilidade sob a perspectiva do setor 

público (aprovados pela Resolução CFC nº 
1.111/2007). Normas brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público 

(NBC nº 16.1 a 16.11 - emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade). 6.  

APLIC - Conhecimento básico sobre envio 

das cargas do Sistema APLIC - Auditoria 

Pública Informatizada de Contas, de acordo 

com a Legislação aplicada a partir da 

Resolução Normativa TCE/MT n. 02/2005 
(informações gerais dispostas no site do 

TCE/MT) .  

Enfermeiro 

Ensino superior 

completo em 
Enfermagem e registro 

no respectivo Conselho 

Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

Políticas de Saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde (SUS) e Municipalizações. 
14ª Conferência Nacional de Saúde. 

Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II 

da Seguridade Social, Título VIII da Ordem 
Social. Indicadores de Saúde gerais e 

específicos. Situação da saúde no Brasil. 

Programa de Saúde da Família. Política 
Nacional de Saúde Mental no contexto do 

SUS. Código de ética dos profissionais de 

enfermagem. Conhecimentos de 

Enfermagem em diagnóstico e tratamento. 

Epidemiologia e bioestatística: estatísticas 
de saúde; História natural das doenças e 

níveis de prevenção; Vigilância 

epidemiológica. 

Epidemiologia das doenças transmissíveis: 
características do agente, hospedeiro e meio 

ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico 
clínico e laboratorial, tratamento, medidas de 

profilaxia e assistência de enfermagem; 

imunizações: cadeias de frio, composição 
das vacinas, efeitos adversos, 

recomendações para sua aplicação. Doenças 

de Notificação Compulsória. Atenção à 
saúde da criança e do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso. Atenção a sua 

saúde e mental. Fundamentos de 
enfermagem. Processo de enfermagem. 

Prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Biossegurança. Assistência de enfermagem 
aos pacientes clínico e cirúrgico. 

Desinfecção, Esterilização e Limpeza. 

Atuação do enfermeiro em situações de 
urgência e emergência. Administração em 

enfermagem: princípios gerais da 

administração e funções administrativas: 
planejamento, organização, direção e 

controle; Gestão da qualidade. 

Médico 

Especialista 2 - 

Pediatria 
 

Ensino superior 
completo em Medicina, 

com especialização em 

Pediatria e registro no 
respectivo Conselho 

Profissional.  

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

1. Crescimento. 2. Desenvolvimento. 3. 

Vacinação. 4. Higiene. 5. Aleitamento 
materno. 6. Alimentação no primeiro ano de 

vida. 7. Infecção de vias aéreas superiores. 8. 

Pneumonias. 9. Dor abdominal em crianças. 
10. Cefaleias. 11. Síndrome nefrítica. 12. 

Síndrome nefrótica. 13. Diarreia na infância. 

14. Bronquiolite. 15. Doenças 
exantemáticas. 16. Infecção urinária. 

Atenção Primária à Saúde e Saúde Coletiva: 

1. Política e princípios do Sistema Único de 
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Saúde. 2. Estratégia Saúde da Família: 

organização e prática. 3. Vigilância 
epidemiológica e indicadores de saúde 

pública. 4. Noções de bioestatística 

descritiva. 5. Sistemas de informação em 
saúde. 6. Atestado médico e declaração de 

óbito. 7. Tipos de delineamento da pesquisa 

epidemiológica. 8. Ensaios clínicos e 
revisões sistemáticas. 9. Avaliação de testes 

de diagnóstico. 10. Medicina baseada em 

evidências. 

Médico 

Especialista 2 - 

Ginecologista 
 

Ensino superior 
completo em Medicina, 

com especialização em 

Ginecologia e registro 
no respectivo Conselho 

Profissional.  

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

1.Ciclo menstrual normal. 2. Distúrbios do 
ciclo menstrual. 3. Vulvovaginites e 

cervicites. 4. Doenças sexualmente 

transmissíveis. 5. Doença inflamatória 
pélvica. 6. Planejamento familiar - Métodos 

anticoncepcionais. 7. Prevenção de câncer de 

colo uterino e de mama. 8. Climatério. 9. 
Desenvolvimento puberal normal e anormal. 

10. Assistência pré-natal normal. 11. Doença 

hipertensiva específica da gravidez. 12. 
Diabetes gestacional. 13. Infecção urinária 

na gestação. 14. Hemorragias na gravidez. 

Médico 

Veterinário 

Ensino superior 

completo em Medicina 
Veterinária e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional. 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

Análise da situação de saúde no Brasil. 

Código de Ética do Médico Veterinário. 
Biologia e controle de vetores, roedores, 

reservatórios e animais peçonhentos. 

Epidemiologia descritiva: indicadores de 
morbimortalidade, índice endêmico, séries 

cronológicas e estimativa de população. 

Epidemiologia, diagnóstico, manejo, 
profilaxia e controle de zoonoses: Raiva, 

Dengue, Leptospirose, Hantavirose, 
Toxoplasmose, Leishmaniose Cutânea, 

Leishmaniose Visceral. (LVA), Febre 

Amarela, Tuberculose, Brucelose, Doença 
de Chagas, Cisticercose, Hidatidose, Tétano, 

Encefalomielite, Esquistossomose, Febre 

Maculosa. Vigilância epidemiológica: 
princípios, tipos de estudos epidemiológicos, 

sistema de notificação e de vigilância, 

técnicas para estudo e intervenção em 
endemias e epidemias, manejo dos 

indicadores de mortalidade e morbidade e 

uso de técnicas de vigilância para controle 
de agravos de naturezas diversas. Noções de 

saneamento: tratamento e abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta e 
destinação de resíduos sólidos, drenagem de 

águas pluviais, saneamento como 

instrumento de controle de endemias. 
Noções gerais sobre tecnologia e inspeção 

de produtos de origem animal: boas práticas 

de fabricação e procedimento padrão de 
higiene operacional, análises 

microbiológicas e físicoquímicas de 

produtos de origem animal, resíduos e 
contaminantes em produtos de origem 

animal, identidade e qualidade de produtos 

de origem animal, tecnologia de produtos de 
origem animal e doenças transmitidas por 

alimentos.  

LEI MUNICIPAL Nº 1.015/2012 
LEI MUNICIPAL Nº 1.211/2016 

LE I MUN IC IP A L N. º  1 .2 8 1 /20 1 7  

Professor 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

Bases legais da educação nacional: 
Constituição da República, LDB (Lei n.º 
9.394/96), Referenciais Curriculares 

Nacionais. Desenvolvimento histórico das 
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suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

concepções pedagógicas. A supervisão: 

concepção e prática. Funções e 
responsabilidades do supervisor escolar: 

pedagógicas, administrativas, técnicas e 

político sociais. Liderança e relações 
humanas no trabalho: tipos de liderança, 

mecanismos de participação; normas e 

formas organizativas facilitadoras da 
integração grupal. Organização do trabalho 

na escola pública: articulação da ação 

supervisora com as diferentes instâncias e 
agentes educativos na construção da 

cidadania e na melhoria da qualidade do 

ensino. O papel político pedagógico e a 

organicidade do ensinar, aprender e 

pesquisar. A função social e cultural da 

escola. A escola: a comunidade escolar e o 
contexto institucional e sociocultural. O 

processo de planejamento: concepção, 

importância, dimensões e níveis. Projeto 
político-pedagógico da escola: concepção, 

princípios e eixos norteadores. A gestão 

educacional decorrente da concepção do 
projeto político pedagógico. 

Planejamento participativo: concepção, 

construção, acompanhamento e avaliação. A 
comunicação e a interação grupal no 

processo de planejamento: constituição de 

equipes, encontros e avaliações sistemáticas, 
capacitação de pessoal para o planejamento, 

constituição de grupos de estudo, aplicação 
de critérios na distribuição de tarefas, 

articulação com outros grupos sociais. O 

currículo e a construção do conhecimento. O 
processo de ensino aprendizagem. Relação 

professor-aluno. Bases psicológicas da 

aprendizagem. Planejamento de ensino em 
seus elementos constitutivos: objetivos e 

conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a 

multimídia educativa e a avaliação 
educacional. 

Metodologia de projetos: um caminho 

entre a teoria e a prática. 
Interdisciplinaridade e globalização do 

conhecimento. Análise de dificuldades, 

problemas e potencialidades no cotidiano 

escolar em sua relação com a sociedade 

concreta. Educação continuada dos 

profissionais da escola. A intencionalidade 
da avaliação no processo de apropriação e 

produção do conhecimento. A participação 

social do jovem e adulto na sociedade 
contemporânea. Alternativas de trabalhos 

didáticos com jovens e adultos. A 

documentação pedagógica (planejamento, 
registro, avaliação). 

Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de 
técnico na área e 

registrado no respectivo 

Conselho Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

SUS – Sistema Único de Saúde; Lei 

Orgânica de Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 

Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 
8142 de 28 de dezembro de 1990; 

Fundamentos da enfermagem técnicas 

básicas; Assistência de enfermagem em 
doenças transmissíveis; Funcionamento dos 

sistemas: locomotor, pele e anexos, 

cardiovascular, linfático, respiratório, 
nervoso, sensorial, endócrino, urinário e 

órgãos genitais. Agentes infecciosos e 

ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, 
protozoários e artrópodes). Doenças 
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transmissíveis pelos agentes infecciosos e 

ectoparasitos. 

Assistência de enfermagem em doenças 

crônicas degenerativas: diabetes e 

hipertensão; Biossegurança: conceito, 
normas de prevenção e controle de infecção. 

Assistência de enfermagem em urgência e 

emergência. Enfermagem materno infantil; 
Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; 

Prevenção do câncer cérvico – uterino; 

Atendimento de enfermagem à saúde e 
adolescentes; Cuidados com o recém-

nascido, aleitamento materno; Crescimento e 

desenvolvimento; Doenças mais frequentes 

na infância; Principais riscos de saúde na 

adolescência; Primeiros socorros. 

Noções básicas sobre administração de 

fármacos: efeitos colaterais e assistência de 

enfermagem. Ética profissional. 

 

Leia – se: 

CARGO 

ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Assistente 
Social 

 

Ensino superior 

completo em Serviço 
Social, com registro no 

respectivo Conselho 

Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

SUS – Sistema Único de Saúde; Lei 

Orgânica de Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 
Norma Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS); 

Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004); Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS); Norma Operacional de 

Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do 
CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social; Guia do CREAS - Centro de 

Referência Especializado de Assistência 
Social; Seguridade Social no Brasil; A 

questão social no Brasil; Pobreza, 

desigualdade, exclusão e vulnerabilidade 
social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - 

Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 

8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 
- Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária; Lei de Criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e 

Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 

11.340/2006; Constituição da República 
Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 

232); História, Fundamentos Teóricos e 

Éticos do Serviço Social; Metodologia do 
Serviço Social; Estratégias de ação em 

serviço social e os instrumentos de 

intervenção do profissional; Serviço Social e 
Interdisciplinaridade; Serviço Social na 

Contemporaneidade; Serviço Social e 

Família; Projeto ético político do Serviço 
Social; A prática do Serviço Social; A 

intervenção do assistente social junto às 

famílias, criança e adolescente, idosos, 

pessoas com deficiência, população em 

situação de rua (adulto, criança e 
adolescente), trabalho infantil, prostituição 

infanto-juvenil, violência e abuso sexual 

contra criança e adolescente, gênero, raça, 
etnia e diversidade, profissionais do sexo, 

mailto:gabinete@araputanga.mt.gov.br


 
  

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone/Fax (65) 3261-1736 
CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso 

e-mail: gabinete@araputanga.mt.gov.br                       

Estado de Mato Grosso  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA 

CNPJ 15.023.914/0001-45 

dependentes químicos, doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço 
Social; Lei que regulamenta a profissão de 

Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código 

de Ética Profissional; Supervisão em Serviço 
Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei 

Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde 

(SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos 
acerca da história da saúde pública no Brasil; 

Lei Federal nº. 10.216/2001 – Política 

Nacional de Saúde Mental; Reforma 
Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 

Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 

7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 

- Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço 

Social e a Política Pública de Educação; 
Gestão de benefícios e programas de 

transferência de renda; Gestão social das 

Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação 

de programas e projetos sociais; Políticas 

Sociais públicas, cidadania e direitos sociais 
no Brasil; Participação e controle social; 

Direitos Humanos; Trabalho com grupos, 

em redes e com famílias; Movimentos 
sociais. 

Auxiliar de 
Laboratório 

Ensino médio completo 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 
Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

Comunicação e Relações Públicas: 
conceitos, ética, atividades inerentes. 

Qualidade no atendimento. Atendimento ao 

público interno e externo. Noções de 
arquivologia. Administração Pública: 

organismos e autarquias públicas, conceitos 
e atos administrativos. Cultura 

Organizacional. Ética e comportamento 

profissional. 

Contador 

Ensino superior em 

Ciências Contábeis, com 

registro no respectivo 
Conselho Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

1.DIREITO ADMINISTRATIVO: 

Administração Pública: Princípios 
Constitucionais da Administração Pública e 

Poderes Administrativos. Lei Federal 8.666 - 

Licitações e Contratos Administrativos. 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos. 

2.DIREITO CONSTITUCIONAL: 

Constituição Federal. Fiscalização Contábil, 
Financeira e Orçamentária, Repartição das 

Receitas Tributárias e Finanças Públicas. 

Emenda Constitucional N. 19. Emenda 
Constitucional N. 20. Regime Previdenciário 

no Brasil. Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Lei Orgânica do Município de 
Araputanga-MT. 3.LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA: Lei Federal nº 4.320, de 

17/03/64 (Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos 

Orçamentos e Balanços da União, Estados e 

Municípios). Lei nº 6.404, de 15/12/76 (Lei 
das Sociedades Anônimas). Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93 e alterações (Licitações e 

Contratos da Administração Pública). Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal). Lei nº 10.028, 

de 19/10/2000 (Lei de Crimes Fiscais). 
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

nºs 79 e 102 (Transparência). Artigo 100 da 

CF e art.97 - ADCT conforme Emenda 
Constitucional nº 62/2009 – (Precatórios - 

Regimes: Ordinário e Especial  

Anual ou Mensal). 4.CONTABILIDADE 
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GERAL: Patrimônio: Conceito, bens, 

direitos e obrigações, patrimônio líquido. 
Conta: determinação dos débitos e dos 

créditos, contas correntes. Escrituração: 

livros obrigatórios, métodos de escrituração, 
partidas dobradas. Elaboração das 

demonstrações financeiras exigidas pela Lei 

nº 6.404/76, suas alterações e legislação 
complementar: conceito, obrigatoriedade, 

conteúdo, forma de apresentação, elaboração 

e critérios de contabilização. Levantamento 
de balancetes periódicos. Análise das 

demonstrações financeiras: índices de 

liquidez, endividamento, rotação de 

estoques, quocientes de imobilização de 

capital, cobertura total e rentabilidade. 

5.CONTABILIDADE 
GOVERNAMENTAL: Princípios de 

contabilidade sob a perspectiva do setor 

público (aprovados pela Resolução CFC nº 
1.111/2007). Normas brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público 

(NBC nº 16.1 a 16.11 - emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade). 6.  

APLIC - Conhecimento básico sobre envio 

das cargas do Sistema APLIC - Auditoria 
Pública Informatizada de Contas, de acordo 

com a Legislação aplicada a partir da 

Resolução Normativa TCE/MT n. 02/2005 
(informações gerais dispostas no site do 

TCE/MT) .  

Enfermeiro 

Ensino superior 
completo em 

Enfermagem e registro 

no respectivo Conselho 
Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 
Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

Políticas de Saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde (SUS) e Municipalizações. 

14ª Conferência Nacional de Saúde. 

Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II 
da Seguridade Social, Título VIII da Ordem 

Social. Indicadores de Saúde gerais e 

específicos. Situação da saúde no Brasil. 
Programa de Saúde da Família. Política 

Nacional de Saúde Mental no contexto do 

SUS. Código de ética dos profissionais de 
enfermagem. Conhecimentos de 

Enfermagem em diagnóstico e tratamento. 

Epidemiologia e bioestatística: estatísticas 
de saúde; História natural das doenças e 

níveis de prevenção; Vigilância 

epidemiológica. 

Epidemiologia das doenças transmissíveis: 
características do agente, hospedeiro e meio 

ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico 
clínico e laboratorial, tratamento, medidas de 

profilaxia e assistência de enfermagem; 

imunizações: cadeias de frio, composição 
das vacinas, efeitos adversos, 

recomendações para sua aplicação. Doenças 

de Notificação Compulsória. Atenção à 
saúde da criança e do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso. Atenção a sua 

saúde e mental. Fundamentos de 
enfermagem. Processo de enfermagem. 

Prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Biossegurança. Assistência de enfermagem 
aos pacientes clínico e cirúrgico. 

Desinfecção, Esterilização e Limpeza. 

Atuação do enfermeiro em situações de 
urgência e emergência. Administração em 

enfermagem: princípios gerais da 

administração e funções administrativas: 
planejamento, organização, direção e 
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controle; Gestão da qualidade. 

Médico 

Especialista 2 - 
Pediatria 

 

Ensino superior 

completo em Medicina, 

com especialização em 
Pediatria e registro no 

respectivo Conselho 

Profissional.  

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 
Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

1. Crescimento. 2. Desenvolvimento. 3. 

Vacinação. 4. Higiene. 5. Aleitamento 
materno. 6. Alimentação no primeiro ano de 

vida. 7. Infecção de vias aéreas superiores. 8. 

Pneumonias. 9. Dor abdominal em crianças. 
10. Cefaleias. 11. Síndrome nefrítica. 12. 

Síndrome nefrótica. 13. Diarreia na infância. 

14. Bronquiolite. 15. Doenças 
exantemáticas. 16. Infecção urinária. 

Atenção Primária à Saúde e Saúde Coletiva: 

1. Política e princípios do Sistema Único de 
Saúde. 2. Estratégia Saúde da Família: 

organização e prática. 3. Vigilância 

epidemiológica e indicadores de saúde 
pública. 4. Noções de bioestatística 

descritiva. 5. Sistemas de informação em 

saúde. 6. Atestado médico e declaração de 
óbito. 7. Tipos de delineamento da pesquisa 

epidemiológica. 8. Ensaios clínicos e 

revisões sistemáticas. 9. Avaliação de testes 
de diagnóstico. 10. Medicina baseada em 

evidências. 

Médico 
Especialista 2 - 

Ginecologista 

 

Ensino superior 

completo em Medicina, 
com especialização em 

Ginecologia e registro 

no respectivo Conselho 
Profissional.  

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 
como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 
estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

1.Ciclo menstrual normal. 2. Distúrbios do 

ciclo menstrual. 3. Vulvovaginites e 
cervicites. 4. Doenças sexualmente 

transmissíveis. 5. Doença inflamatória 

pélvica. 6. Planejamento familiar - Métodos 
anticoncepcionais. 7. Prevenção de câncer de 

colo uterino e de mama. 8. Climatério. 9. 

Desenvolvimento puberal normal e anormal. 
10. Assistência pré-natal normal. 11. Doença 

hipertensiva específica da gravidez. 12. 

Diabetes gestacional. 13. Infecção urinária 
na gestação. 14. Hemorragias na gravidez. 

Médico 

Veterinário 

Ensino superior 

completo em Medicina 

Veterinária e registro no 
respectivo Conselho 

Profissional. 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 
como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 
estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

Análise da situação de saúde no Brasil. 

Código de Ética do Médico Veterinário. 

Biologia e controle de vetores, roedores, 
reservatórios e animais peçonhentos. 

Epidemiologia descritiva: indicadores de 

morbimortalidade, índice endêmico, séries 
cronológicas e estimativa de população. 

Epidemiologia, diagnóstico, manejo, 

profilaxia e controle de zoonoses: Raiva, 
Dengue, Leptospirose, Hantavirose, 

Toxoplasmose, Leishmaniose Cutânea, 
Leishmaniose Visceral. (LVA), Febre 

Amarela, Tuberculose, Brucelose, Doença 

de Chagas, Cisticercose, Hidatidose, Tétano, 
Encefalomielite, Esquistossomose, Febre 

Maculosa. Vigilância epidemiológica: 

princípios, tipos de estudos epidemiológicos, 
sistema de notificação e de vigilância, 

técnicas para estudo e intervenção em 

endemias e epidemias, manejo dos 
indicadores de mortalidade e morbidade e 

uso de técnicas de vigilância para controle 

de agravos de naturezas diversas. Noções de 
saneamento: tratamento e abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta e 

destinação de resíduos sólidos, drenagem de 

águas pluviais, saneamento como 

instrumento de controle de endemias. 

Noções gerais sobre tecnologia e inspeção 
de produtos de origem animal: boas práticas 

de fabricação e procedimento padrão de 

higiene operacional, análises 
microbiológicas e físicoquímicas de 
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produtos de origem animal, resíduos e 

contaminantes em produtos de origem 
animal, identidade e qualidade de produtos 

de origem animal, tecnologia de produtos de 

origem animal e doenças transmitidas por 
alimentos.  

LEI MUNICIPAL Nº 1.015/2012 

LEI MUNICIPAL Nº 1.211/2016 
LE I M UN IC IP A L N. º  1 .2 8 1 /20 1 7  

Professor 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 
como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 

afetam a vida da comunidade, do município, do 
estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 

Município. 

Bases legais da educação nacional: 
Constituição da República, LDB (Lei n.º 

9.394/96), Referenciais Curriculares 
Nacionais. Desenvolvimento histórico das 

concepções pedagógicas. A supervisão: 

concepção e prática. Funções e 
responsabilidades do supervisor escolar: 

pedagógicas, administrativas, técnicas e 

político sociais. Liderança e relações 
humanas no trabalho: tipos de liderança, 

mecanismos de participação; normas e 

formas organizativas facilitadoras da 
integração grupal. Organização do trabalho 

na escola pública: articulação da ação 

supervisora com as diferentes instâncias e 
agentes educativos na construção da 

cidadania e na melhoria da qualidade do 

ensino. O papel político pedagógico e a 
organicidade do ensinar, aprender e 

pesquisar. A função social e cultural da 

escola. A escola: a comunidade escolar e o 

contexto institucional e sociocultural. O 

processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto 

político-pedagógico da escola: concepção, 

princípios e eixos norteadores. A gestão 
educacional decorrente da concepção do 

projeto político pedagógico. 

Planejamento participativo: concepção, 
construção, acompanhamento e avaliação. A 

comunicação e a interação grupal no 

processo de planejamento: constituição de 
equipes, encontros e avaliações sistemáticas, 

capacitação de pessoal para o planejamento, 

constituição de grupos de estudo, aplicação 
de critérios na distribuição de tarefas, 

articulação com outros grupos sociais. O 

currículo e a construção do conhecimento. O 
processo de ensino aprendizagem. Relação 

professor-aluno. Bases psicológicas da 

aprendizagem. Planejamento de ensino em 
seus elementos constitutivos: objetivos e 

conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a 

multimídia educativa e a avaliação 
educacional. 

Metodologia de projetos: um caminho 

entre a teoria e a prática. 
Interdisciplinaridade e globalização do 

conhecimento. Análise de dificuldades, 

problemas e potencialidades no cotidiano 
escolar em sua relação com a sociedade 

concreta. Educação continuada dos 

profissionais da escola. A intencionalidade 
da avaliação no processo de apropriação e 

produção do conhecimento. A participação 

social do jovem e adulto na sociedade 
contemporânea. Alternativas de trabalhos 

didáticos com jovens e adultos. A 

documentação pedagógica (planejamento, 
registro, avaliação). 
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Técnico em 

Enfermagem 

Ensino médio completo, 

curso completo de 
técnico na área e 

registrado no respectivo 

Conselho Profissional 

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

SUS – Sistema Único de Saúde; Lei 

Orgânica de Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 
Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 

8142 de 28 de dezembro de 1990; 

Fundamentos da enfermagem técnicas 
básicas; Assistência de enfermagem em 

doenças transmissíveis; Funcionamento dos 

sistemas: locomotor, pele e anexos, 
cardiovascular, linfático, respiratório, 

nervoso, sensorial, endócrino, urinário e 

órgãos genitais. Agentes infecciosos e 
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e artrópodes). Doenças 

transmissíveis pelos agentes infecciosos e 

ectoparasitos. 

Assistência de enfermagem em doenças 

crônicas degenerativas: diabetes e 
hipertensão; Biossegurança: conceito, 

normas de prevenção e controle de infecção. 

Assistência de enfermagem em urgência e 
emergência. Enfermagem materno infantil; 

Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; 

Prevenção do câncer cérvico – uterino; 
Atendimento de enfermagem à saúde e 

adolescentes; Cuidados com o recém-

nascido, aleitamento materno; Crescimento e 
desenvolvimento; Doenças mais frequentes 

na infância; Principais riscos de saúde na 

adolescência; Primeiros socorros. 

Noções básicas sobre administração de 

fármacos: efeitos colaterais e assistência de 
enfermagem. Ética profissional. 

Médico Clinico 
Geral 

Ensino superior 

completo em Medicina e 

registro no respectivo 
Conselho Profissional.  

Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais 

como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 

suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do município, do 

estado e do país. 

Informações sobre a Geografia e história do 
Município. 

Aparelho Circulatório: Insuficiência 

Cardíaca Esquerda e Global, Choque –

Diagnóstico Diferencial e Tratamento, 
Lesões Valvulares, Doenças Reumáticas, 

Angina Pectoris e Síndrome Intermediária, 

Arritmias Cardíacas, Miocardiopatias, 
Aneurisma de Aorta e Aneurismas 

Periféricos, Doença Venosa Periférica; 

Aparelho Respiratório: Asma e Enfisema 
Pulmonar, Bronquite Crônica, 

Bronquiectasia, Neoplasia Pulmonar, 

Pneumonias, Tuberculose e 
Paracoccidioidomicose, Derrame Pleural, 

Síndrome de Apnéa do Sono; Doenças 

Renais: Síndrome Nefrótica, Hipertensão 
Arterial, Obstrução do Trato Urinário, 

Litíase Renal, Insuficiência Renal Aguda e 

Crônica, Infecção do Trato Urinário; 
Doenças Gastrointestinais: Hemorragia 

Gastrointestinal, Diarréia, Gastrite e Úlcera 

Péptica, Doença Diverticular, Pancreatite 
Aguda e Crônica, Icterícia – Diagnóstico 

Diferencial, Hepatite Aguda e Crônica, 

Cirrose Hepática, Litíase Biliar, Neoplasias 
do Fígado, Neoplasias do Estômago, 

Neoplasias do Colo; Hematologia: Anemias 

– Diagnóstico Diferencial e Tratamento, 
Leucemias, Linfomas, Interpretação do 

Hemograma; Endocrinologia: Diabetes 

Mellitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, 
Nódulos Tireoidianos – Diagnóstico 

Diferencial, Câncer de Tireóide, 

Insuficiência Adrenal, Síndrome de Cushing, 
Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo, 

Hirsutismo, Osteoporose, Obesidade – 

Diagnóstico Diferencial e Orientação 
Dietética, Hiperlipemias; Reumatologia: 
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Artrite Reumatóide, Lupus Eritematoso, 

Polimiosites, Esclerodermia, síndromes 
Musculoesqueléticas Associadas à 

Neoplasia, Bursites, Dor Lombar – 

Diagnóstico Diferencial e Tratamento; 
Doenças Infecciosas: Diagnóstico 

Diferencial da Síndrome Febril, Sinusites e 

Rinites, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, AIDS, Parasitoses, Doenças 

Bacterianas, Viroses; Imunização; Doenças 

Neurológicas: Síndrome da Dor, Acidentes 
Vasculares Cerebrais, Epilepsia, Meningites, 

Neoplasias Cerebrais; Dermatologia: 

Micoses da Pele e Fâneros, Dermatites, 

Neoplasias de Pele; Hanseníase; ética 

médica. Legislações do SUS: Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. Decreto n. 7508, 
de 28 de junho de 2011 que regulamenta a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde – SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências, e 
Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990. Emergências Clínicas; Legislação 

Profissional; Psicologia Médica; Controle de 
Infecção Hospitalar; Cuidados com o 

Paciente em Medicina Interna; Doenças 

Cardiovasculares: Hipertensão Arterial; 
Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência 

Cardíaca, Miocardiopatias e Valvulopatias, 
Arritmias Cardíacas; Doenças Pulmonares: 

Asma Brônquica e Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica, Embolia Pulmonar, 
Pneumonias e Abscessos Pulmonares, 

Doença Pulmonar Intersticial, Hipertensão 

Pulmonar; Doenças Gastrointestinais e 
Hepáticas: Úlcera Péptica, Doenças 

Intestinais Inflamatórias e Parasitárias, 

Diarréia, Colelitíase e Colecistite, 
Pancreatite, Hepatites Virais e Hepatopatias 

Tóxicas, Insuficiência Hepática Crônica; 

Doenças Renais: Insuficiência Renal Aguda 
e Crônica, Glomerulonefrites, Síndrome 

Nefrótica, Litíase Renal; Doenças 

Endócrinas: Diabetes Mellitus, 

Hipotiroidismo e Hipertiroidismo, Tireoidite 

e Nódulos Tireoidianos, Distúrbios das 

Glândulas Supra-reanais, Distúrbios das 
Glândulas Paratireóides; Doenças 

reumáticas: Artrite Reumatóide, 

Espondiloartropatias, Colagenoses, Gota; 
Doenças Infecciosas e Terapia Antibiótica; 

Distúrbios Hidroeletrolíticos e Acidobásicos; 

Emergências Clínicas. Psicologia Médica; 
Controle de Infecção Hospitalar. Ética 

Médica. Legislações do SUS: Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. Decreto n. 7508, 
de 28 de junho de 2011 que regulamenta a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde – SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências, e 
Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990. 
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5º - RETIFICAR parcialmente o “ANEXO IV TRIBUICÕES DOS CARGOS” do 

Edital de Abertura do Concurso Público n. 01/2018: 

 

Onde se lê:  
 

CARGO 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Assistente Social 

LEI 971/2011 

Prestar serviços de natureza social aos munícipes, pesquisando e levantando informações de natureza 

material, econômica, pessoal, psíquica ou emocional ou de outra ordem, com o objetivo de prevenir, 

interferir, propor e implementar ações com vistas à busca de soluções que assegurem a reversão dos 

desajustes ou a sua minimização. 

 

Atender, ouvir, aconselhar e orientar funcionários, familiares ou outras pessoas afetadas em seu equilíbrio 

emocional, familiar ou social, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psico-social da conduta e do 

comportamento humano. Analisar casos, situações e problemas, emitir laudos e acompanhar a sua evolução, 

mantendo dossiês específicos em arquivos na sua área. 

 

Aplicar técnicas e procedimentos de serviço social, estimulando a participação e o envolvimento consciente 

dos envolvidos em atividades recreativas, culturais e educativas, a fim de proporcionar por parte deles, uma 

reflexão que consiga recuperar a sua auto-estima, despertar suas capacidades e potenciais e acelerar o 

progresso individual e coletivo além de conseguir, gradativamente, o seu ajustamento ao meio ambiente. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

 

Auxiliar de 

Laboratório 

LEI 971/2011 

Recepcionar as pessoas no laboratório, identificá-las e averiguar suas necessidades. Registrar em fichas os 

atendimentos realizados. 

 

Atender as ligações telefônicas, marcar atendimentos e prestar informações. 

 

Auxiliar os profissionais no preparo do material e do instrumental necessário para a realização dos exames 

laboratoriais. 

 

Entregar o resultado dos exames aos pacientes, mediante identificação. 

 

Zelar pela limpeza e organização do laboratório, mantendo as ferramentas e equipamentos sempre em 

condições de operação e dentro dos padrões técnicos. 

 

Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a 

redução de riscos e ocorrência de acidentes. 

Contador 

LEI 971/2011 

Organizar e executar serviços de contabilidade em geral. 

 

Escriturar os livros de contabilidade obrigatórios, bem como todos os necessários no conjunto da 

organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações. 

 

Revisar balanços e contas em geral. 

 

Prestar assistência aos Conselhos Fiscais e atender às demais demandas afetas à contabilidade. 

 

Executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Enfermeiro 

LEI 971/2011 

Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, a família e a comunidade em situações que requerem 

medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, 

reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico, levando em 

consideração os diagnósticos e os planos de tratamento médico e de enfermagem. 

 

Zelar pela provisão e manutenção adequada de enfermagem ao paciente. 

 

Programar e coordenar todas as atividades de enfermagem que visam o bem estar do paciente.  
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Aplicar tratamentos prescritos, bem como participar de programas voltados a saúde pública.  

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Médico Especialista 2 

LEI 971/2011 

Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 

médicos. 

 

Preencher e assinar laudos de exames e verificação, prescrever medicamentos e tratamentos; fazer 

diagnóstico e recomendar a terapia indicada para caso. 

 

Prescrever dietas diferenciadas, afastamento das atividades rotineiras, exercícios físicos e prescrever 

exames laboratoriais. 

 

Preencher o prontuário médico. 

 

Auxiliar na elaboração de programas de saúde preventiva e campanhas de saúde. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Médico Veterinário 

(serviço de inspeção) 

(LEI MUNICIPAL Nº 

1.212/2016) 

 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem - estar animal; 

promover saúde publica; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de 

produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar 

laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, 

proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando 

medicamentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, 

para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da 

comunidade; Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a 

pecuária e a saúde publica, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; Elaborar e executar 

projetos agropecuários; Programa e coordena atividades relativas à higiene de alimentos, como inspeção em 

estabelecimentos de maior risco epidemiol6gico, tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam 

alimentos de origem animal como frigoríficos, supermercados, açougues e outros; Realiza inspeções para 

liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, 

produtos em confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de 

alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a profilaxia, diagn6stico e tratamento de doenças 

animais, realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses 

animais; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para 

aumentar a produtividade; Efetua o controle sanitária da produção animal para proteger a saúde individual e 

coletiva da população; Programa, planeja e executa atividade relativas à educação sanitária junto a creches, 

escolas, orientações ao publico consumidor e aos moradores rurais quanta a importância de saneamento 

básico e riscos de cisticercose; Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, 

atuando nos focos, inspecionando as condições de saneamento básico e orientando sabre a doença; Realiza 

coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a 

programação anual; Orienta a população em geral, sabre instalações de estabelecimentos alimentares 

legislação sanitária e informações técnicas a comerciantes e consumidores; Inspeciona,orienta e coleta 

amostras junto aos produtores de hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção "in foco" com a finalidade de 

assegurar a qualidade da água, utilizada na irriga ao; Recolhe dados e emite relat6rio sobre as atividades do 

setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na elabora ao do programa anual de 

atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por 

animais para seu devido controle; Desenvolve e executa programas de nutri ao animal, formulando e 

balanceando as rações para baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e organização do 

local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

Professor com 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

(LEI MUNICIPAL Nº 

852/2008) 

I- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimentos; 

V - Ministrar os dias letivos e horas-aula, estabelecidos em calendário; 

VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; 

VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com famílias e a 
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comunidade; 

VIII - Desenvolver pesquisa educacional no âmbito de sua atuação; 

IX - Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 

educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem 

Técnico em 

Enfermagem 

LEI 971/2011 

Participar da programação da assistência de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 

grau auxiliar. 

 

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Executar ações de tratamento simples. Prestar cuidados 

de higiene e conforto ao paciente. 

 

Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, sob a supervisão do 

Enfermeiro como: Centro Cirúrgico, Emergência, Hematologia, Hemodinâmica, Hemodiálise, 

Neonatologia, Obstetrícia, Oncologia, Sala de Recuperação Pós Anestésica, Urgência, Unidades de Terapia 

Intensiva e Unidade Intermediária. 

 

Executar tratamentos prescritos e de rotina, nas unidades de internação sob a supervisão do Enfermeiro. 

 

Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a 

redução de riscos e ocorrência de acidentes. 

 

Executar outras tarefas correlatas à sua Unidade Funcional e a partir das necessidades e demandas da área e 

de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

 

 

 

Leia – se: 
 

CARGO 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Assistente Social 

LEI 971/2011 

Prestar serviços de natureza social aos munícipes, pesquisando e levantando informações de natureza 

material, econômica, pessoal, psíquica ou emocional ou de outra ordem, com o objetivo de prevenir, 

interferir, propor e implementar ações com vistas à busca de soluções que assegurem a reversão dos 

desajustes ou a sua minimização. 

 

Atender, ouvir, aconselhar e orientar funcionários, familiares ou outras pessoas afetadas em seu equilíbrio 

emocional, familiar ou social, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psico-social da conduta e do 

comportamento humano. Analisar casos, situações e problemas, emitir laudos e acompanhar a sua evolução, 

mantendo dossiês específicos em arquivos na sua área. 

 

Aplicar técnicas e procedimentos de serviço social, estimulando a participação e o envolvimento consciente 

dos envolvidos em atividades recreativas, culturais e educativas, a fim de proporcionar por parte deles, uma 

reflexão que consiga recuperar a sua auto-estima, despertar suas capacidades e potenciais e acelerar o 

progresso individual e coletivo além de conseguir, gradativamente, o seu ajustamento ao meio ambiente. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 
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Auxiliar de 

Laboratório 

LEI 971/2011 

Recepcionar as pessoas no laboratório, identificá-las e averiguar suas necessidades. Registrar em fichas os 

atendimentos realizados. 

 

Atender as ligações telefônicas, marcar atendimentos e prestar informações. 

 

Auxiliar os profissionais no preparo do material e do instrumental necessário para a realização dos exames 

laboratoriais. 

 

Entregar o resultado dos exames aos pacientes, mediante identificação. 

 

Zelar pela limpeza e organização do laboratório, mantendo as ferramentas e equipamentos sempre em 

condições de operação e dentro dos padrões técnicos. 

 

Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a 

redução de riscos e ocorrência de acidentes. 

Contador 

LEI 971/2011 

Organizar e executar serviços de contabilidade em geral. 

 

Escriturar os livros de contabilidade obrigatórios, bem como todos os necessários no conjunto da 

organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações. 

 

Revisar balanços e contas em geral. 

 

Prestar assistência aos Conselhos Fiscais e atender às demais demandas afetas à contabilidade. 

 

Executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Enfermeiro 

LEI 971/2011 

Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, a família e a comunidade em situações que requerem 

medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, 

reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico, levando em 

consideração os diagnósticos e os planos de tratamento médico e de enfermagem. 

 

Zelar pela provisão e manutenção adequada de enfermagem ao paciente. 

 

Programar e coordenar todas as atividades de enfermagem que visam o bem estar do paciente.  

 

Aplicar tratamentos prescritos, bem como participar de programas voltados a saúde pública.  

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Médico Especialista 2 

LEI 971/2011 

Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 

médicos. 

 

Preencher e assinar laudos de exames e verificação, prescrever medicamentos e tratamentos; fazer 

diagnóstico e recomendar a terapia indicada para caso. 

 

Prescrever dietas diferenciadas, afastamento das atividades rotineiras, exercícios físicos e prescrever 

exames laboratoriais. 

 

Preencher o prontuário médico. 

 

Auxiliar na elaboração de programas de saúde preventiva e campanhas de saúde. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Médico Veterinário 

(serviço de inspeção) 

(LEI MUNICIPAL Nº 

1.212/2016) 

 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem - estar animal; 

promover saúde publica; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de 

produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar 

laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, 

proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando 
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medicamentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, 

para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da 

comunidade; Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a 

pecuária e a saúde publica, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; Elaborar e executar 

projetos agropecuários; Programa e coordena atividades relativas à higiene de alimentos, como inspeção em 

estabelecimentos de maior risco epidemiol6gico, tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam 

alimentos de origem animal como frigoríficos, supermercados, açougues e outros; Realiza inspeções para 

liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, 

produtos em confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de 

alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a profilaxia, diagn6stico e tratamento de doenças 

animais, realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses 

animais; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para 

aumentar a produtividade; Efetua o controle sanitária da produção animal para proteger a saúde individual e 

coletiva da população; Programa, planeja e executa atividade relativas à educação sanitária junto a creches, 

escolas, orientações ao publico consumidor e aos moradores rurais quanta a importância de saneamento 

básico e riscos de cisticercose; Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, 

atuando nos focos, inspecionando as condições de saneamento básico e orientando sabre a doença; Realiza 

coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a 

programação anual; Orienta a população em geral, sabre instalações de estabelecimentos alimentares 

legislação sanitária e informações técnicas a comerciantes e consumidores; Inspeciona,orienta e coleta 

amostras junto aos produtores de hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção "in foco" com a finalidade de 

assegurar a qualidade da água, utilizada na irriga ao; Recolhe dados e emite relat6rio sobre as atividades do 

setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na elabora ao do programa anual de 

atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por 

animais para seu devido controle; Desenvolve e executa programas de nutri ao animal, formulando e 

balanceando as rações para baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e organização do 

local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

Professor com 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

(LEI MUNICIPAL Nº 

852/2008) 

I- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimentos; 

V - Ministrar os dias letivos e horas-aula, estabelecidos em calendário; 

VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; 

VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com famílias e a 

comunidade; 

VIII - Desenvolver pesquisa educacional no âmbito de sua atuação; 

IX - Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 

educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem 

Técnico em 

Enfermagem 

LEI 971/2011 

Participar da programação da assistência de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 

grau auxiliar. 

 

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Executar ações de tratamento simples. Prestar cuidados 

de higiene e conforto ao paciente. 

 

Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, sob a supervisão do 

Enfermeiro como: Centro Cirúrgico, Emergência, Hematologia, Hemodinâmica, Hemodiálise, 

Neonatologia, Obstetrícia, Oncologia, Sala de Recuperação Pós Anestésica, Urgência, Unidades de Terapia 

Intensiva e Unidade Intermediária. 

 

Executar tratamentos prescritos e de rotina, nas unidades de internação sob a supervisão do Enfermeiro. 

 

Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a 

redução de riscos e ocorrência de acidentes. 

 

Executar outras tarefas correlatas à sua Unidade Funcional e a partir das necessidades e demandas da área e 

de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 
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Médico Clinico Geral 

LEI 971/2011 

Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 

médicos. 

 

Examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso; licença e aposentadoria. 

 

Preencher e assinar laudos de exames e verificação, prescrever medicamentos e tratamentos; fazer 

diagnóstico e recomendar a terapia indicada para caso. 

 

Prescrever dietas diferenciadas, afastamento das atividades rotineiras, exercícios físicos e prescrever 

exames laboratoriais. 

 

Em caso de necessidade, encaminhar os pacientes a médicos especialistas. 

 

Preencher o prontuário médico. 

 

Auxiliar na elaboração de programas de saúde preventiva e campanhas de saúde. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 

 

 

6º - Os demais Itens do Edital do Concurso Público n.01/2018 da Prefeitura Municipal de 

Araputanga/MT, permanecem inalterados. 

 

 

7º - Este Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados no Quadro Mural 

da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, e no endereço eletrônico: 

www.araputanga.mt.gov.br, a partir desta data. 

 

 

Araputanga – MT, 20 de Abril de 2018. 

 

 

 

JOEL MARINS DE CARVALHO                              LINDINALVA DE SOUZA ANDRADE 

Prefeito Municipal                                                                   Presidente da Comissão 

 

 

 
MÔNICA FERREIRA DOS SANTOS                                        ZÉLIA DIAS DA SILVA   

                        Membro                                                                               Membro 
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