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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2006 
 
 
 
 
 
 
 

Dispõe sobre a abertura de Inscrições para 
Concurso Público de Provas e Títulos 
objetivando o Provimento de Cargos 
Públicos. 

 
 

De ordem do Exm.º Sr. ISRAEL ANTUNES MARQUES, Prefeito Municipal de Denise, 
Estado de Mato Grosso, através da Comissão Coordenadora do Concurso Público, em 
cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos I e II da Constituição Federal de 1988, 
alterado pela Emenda Constitucional n.º 19 de 04 de junho de 1998, às disposições da 
Lei Orgânica Municipal, e no Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município 
(Regime Jurídico Único), RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das 
inscrições e à realização de Concurso Público de Provas e de Títulos, que se regerá 
pelas normas estabelecidas neste Edital, destinadas a selecionar candidatos para o 
ingresso e efetivação no Quadro Permanente dos Servidores da Prefeitura Municipal de 
Denise - MT. 
 
1 - DA ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO 
1.1 - O presente Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Denise-MT, e executado pela Empresa (Aguardando Abertura e 
Homologação) em todas as suas etapas até a entrega da relação final dos candidatos 
aprovados, conforme ordem de classificação. 
1.2 - O Concurso Público, será acompanhado e fiscalizado pela Comissão Coordenadora 
do Concurso Público, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal. 

 
2 - DOS CARGOS E DAS VAGAS OFERECIDAS 
2.1 - Dos Cargos e das Vagas: 
2.1.1 - O Concurso Público será realizado no Município de Denise - MT, e destina-se ao 
provimento do cargo efetivo, conforme sub-item 2.1.2 deste Edital. 
2.1.2 - Cargos e respectivas vagas; 
CARGOS  

Cód. Função Escolaridade/Pré-requisitos 
Total 
de 

vagas 

Carga 
Horária  

Vencimento 
(R$) 

ASG Aux. De Serviços 
Gerais Ens. Fundamental (alfabetizado) 07 40 hs. 350,00 

ECN Encanador Ens, Fundamental (Alfabetizado) 02 40 hs 505,10 
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MOT Motorista Ens, Fundamental 4ª Série 08 40 hs. 409,12 
RCP Recepcionista Ens, Fundamental  03 40 hs. 350,00 
VGT Vigilante  Ensino Fundamental (alfabetizado) 05 40 hs 350,00 
AUX Aux. Administrativo Ensino Médio completo 01 40 hs. 409,12 
AXE Aux. De Enfermagem Ensino Médio completo 01 40 hs 409,12 
AUL Auxiliar de Labor. Ensino Médio completo 01 40 hs 409,12 

AFT Agente fiscal 
Tributário Ensino Médio completo 01 40 hs. 700,00 

FSC Fiscal de Vigilância 
Sanitária Ensino Médio completo 01 40 hs 409,12 

MES Monitor de Esportes Ensino Médio completo 01 40 hs 500,00 
TAG Téc. Agrícola Ensino Médio completo 01 40 hs. 821,06 
TEN Téc. Em Enfermag. Ensino Médio completo 02 40 hs 821,06 

TIF Téc. Em Inform. Ensino Médio completo + Curso 
Técnico Específico 01 40 hs. 821,06 

THD Téc. Em Higiene 
Dental 

Ensino Médio completo + Curso 
Técnico Específico 02 40 hs. 821,06 

ASO Assistente Social Superior completo em Serv. Social 
– Registro no Conselho de Classe 01 40 hs 1.300,00 

ENF Enfermeiro Superior completo em enfermagem 
– Registro no Conselho de Classe 02 40 hs 2.000,00 

FAB Farmacêuti/bioquinico 
Superior completo em 
Farm/bioquim – Registro no 
Conselho de Classe 

01 40 hs. 1.600,00 

FIS Fisioterapeuta Superior completo em fisioterapia – 
Registro no Conselho de Classe 01 40 hs. 1.600,00 

MC
G 

Méd. Clinico  
Geral 

Superior completo em Medicina – 
Registro no Conselho de Classe 02 20 hs. 2.500,00 

ODT Odontólogo Superior completo em Odontologia 
– Registro no Conselho de Classe 02 40 hs. 2.000,00 

PLP Professor II 
Superior Completo em Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Letras, 
Matemática, Geografia e História. 

05 30 hs. 1.017,45 

PEF Professor de 
Educação Física 

Superior completo em Ed. Física – 
Registro no Conselho de Classe  01 30 hs 1.017,45 

PSC Psicólogo Superior completo em Psicologia – 
Registro no Conselho de Classe 01 40 hs. 1.600,00 

3 - DA REMUNERAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO  
3.1 - O recrutamento para os cargos constantes neste Edital far-se-á para a classe 
inicial de cada categoria funcional, no regime mencionado e previsto na Legislação 
Municipal vigente, atualmente estabelecida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais de Denise. 
3.2 - As despesas decorrentes para o pagamento dos aprovados e chamados ao 
exercício, ocorrerão sob as dotações próprias na rubrica de pessoal civil e outros 
encargos. 
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4 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO 
4.1 - Nacionalidade Brasileira e, no caso de Nacionalidade Estrangeira, estar 
regularmente habilitado para o exercício do cargo público. 
4.2 - Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 
4.3 - Comprovar quitação ou dispensa do serviço militar. 
4.4 - Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo. 
4.5 - Título de eleitor e comprovante de estar em dias com as obrigações eleitorais. 
4.6 - Atender aos requisitos exigidos para o cargo, conforme tabela do item 2 deste 
Edital. 
4.7 - Apresentar comprovante de aptidão física e mental para o exercício das 
atribuições do cargo, mediante exame médico  
4.8 - Apresentar certidão negativa de antecedentes criminal, emitida pelo Fórum da 
Comarca de domicílio do candidato. 
4.9 - Declaração de não acumulação ilegal de cargo, sob pena da lei.  
 
 
5 - DO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
5.1 - Das Inscrições: 
5.1.1 – Período 30/10 a 21/11/06 
5.1.2 - Local: Prefeitura Municipal 
5.1.2.1 - Endereço: Praça Brasília, 111, Centro, Denise/MT  
5.1.2.2 Horário: Das 07:00 h. às 11:00 hs. e das 13:00 hs às 17:00 hs. 
 
 
6 - DAS PROVAS OBJETIVA E PROVA PRÁTICA  
6.1. - Da Prova Objetiva 
6.1.1 - A Prova Objetiva, será composta de questões do tipo múltipla escolha. 
6.1.2 - Cada questão conterá 04 (quatro) opções e somente uma correta. 
6.1.3 - A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e o mínimo de 
pontos para aprovação estão descritos nos sub-itens: 12 a 14.7 deste Edital 
 
 
6.2 - Da realização da Prova Teórica (objetiva): 
6.2.1 - Data: 17 de dezembro de 2006. 
6.2.2 - Local: (Obs. Os locais das provas objetivas serão os divulgados após a 
homologação das inscrições).  
6.2.2.1 - Endereço: Idem – sub-item 6.2.2  
6.2.3 - Horário: 08:00 hs. 
 
 
6.3. - Da realização da Prova Prática: 
6.3.1 - Data: 07 de janeiro de 2007. 
6.4. - Da Prova Prática 
6.4.1. A Prova Prática visa avaliar a experiência e conhecimentos técnicos do candidato 
e constará da demonstração prática de sua habilidade na execução de tarefas 
referentes ao desempenho das atividades relacionadas ao cargo/especialidade. 
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6.4.2. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos ao cargo de: Auxiliar 
Administrativo, Motorista e Técnico em Informática. 
 
6.5. – Para os cargos de Motorista 
6.5.1- Local: Setor de Transportes da Prefeitura” 
6.5.1.1. – Endereço: Praça Brasília 111, Centro - Denise - MT  
6.5.2 - Horário: 13:00 h. 
 
6.6. – Para os cargos Auxiliar Administrativo e Técnico em Informática. 
6.6.1- Local: Escola Municipal, Neide de Oliveira Brito  
6.6.1.1. - Endereço: Av. Júlio Campos, Bairro Boa Esperança - Denise /MT               

 6.6.2 - Horário: 08:00 hs. 
6.6.3 - Os candidatos deverão comparecer no local das provas com 30 minutos de 
antecedência, munidos de documento de identificação (o mesmo apresentado no ato da 
inscrição), comprovante da inscrição, caneta esferográfica azul ou preta. 
 
7 - DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1 - As taxas de inscrições serão recolhidas no Banco do Brasil Agência nº 3669-2, 
Conta Corrente nº 8 918 - 4 em Nome da Prefeitura Municipal de Denise -MT., nos 
valores descritos no sub-item 7.2; 
7.2 Do Valor da Inscrição: 

NÍVEL DO CARGO VALOR R$ 
Candidatos aos Cargos de Nível Elementar  R$ 25,00 
Candidatos aos Cargos de Nível Médio R$ 35,00 
Candidatos aos Cargos de Nível Médio específico R$ 35,00 
Candidatos aos Cargos de Nível Superior R$ 50,00 

 
8 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
8.1 - A inscrição do candidato somente será efetivada mediante: 
8.1.1 - Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição. 
8.1.2 - O preenchimento e a assinatura da ficha de inscrição, declarando o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições de realização do Concurso 
Público, estabelecidas neste edital, em relação as quais não poderão alegar 
desconhecimento. 
8.2 - Apresentação do documento original e entrega, no ato de inscrição, de cópia 
(frente e verso) de um documento de identidade, desde que possua foto recente do 
candidato, que será anexada à ficha de inscrição. Os documentos aceitos são: 
a - Carteira de Identidade – Registro Geral (RG) e CPF, 
b - Carteira de Identidade Militar; 
c - Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo órgão ou Conselhos de Classes, 
que tenha força legal de documento de identificação; 
d - Carteira Nacional de Habilitação (CNH), modelo novo com foto;  
e - Carteira de Trabalho Previdência Social (CTPS). Quando o candidato apresentar, 
como documento de identidade a Carteira de Trabalho (CTPS), deverá ser tirada cópia 
da página onde consta a foto do candidato e o número de série do documento, bem 
como, da página onde constam os dados pessoais do candidato.  
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8.3 - A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante 
legalmente habilitado para esse fim, mediante a entrega de procuração específica, 
pública ou particular com firma reconhecida em Cartório, sendo necessário anexar à 
ficha de inscrição cópia (frente e verso) do documento de identidade do candidato. 
Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros do seu 
procurador. 
8.4 - Apresentar atestado médico que habilite o candidato a concorrer à vaga pleiteada, 
quando a inscrição for realizada por portador de deficiência física. 
8.5 - Não será aceita inscrição condicional ou por correspondência, nem mesmo através 
de fac-símile. 
8.6 - Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 
8.7 - No caso de inscrição realizada pelo mesmo candidato para mais de um cargo, 
suas inscrições serão sumariamente consideradas inválidas. 
8.8 - As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato dispondo a Prefeitura Municipal de Denise-MT, do direito 
de excluí-lo do Concurso Público se for constatado posteriormente, que o mesmo usou 
de logro ou má fé. 
8.9 - A inscrição pode ser indeferida quando: realizada por meio de fac-símile ou correio 
eletrônico; não apresentação da documentação exigida neste edital, inscrição em mais 
de um cargo ou que de algum modo conspire contra os dispositivos deste Edital. 
8.10 - 02 Fotos 3/4 recentes. 
 

9 - DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
 

9.1. Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto no 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas 
de cada cargo, exceto nos cargos onde a oferta de vagas seja igual a 1 (um), conforme 
discriminado no sub-item 2.1.2 deste Edital. 
9.2. O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os 
demais candidatos às vagas de ampla concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos 
portadores de deficiência, para o cargo escolhido, caso existam.  
9.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que 
se enquadrem nas categorias constantes do art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999. 
9.4. Os candidatos portadores de deficiência, aprovados e classificados no Concurso 
Publico, serão avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o art. 43 do 
Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
9.4.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo, observando as informações 
prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições para o cargo, a 
viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade 
de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize e a Classificação Internacional de Doenças apresentada. 
9.4.2. As deficiências dos candidatos, admitidas as correções por equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das 
atribuições especificadas para o cargo a que se candidatar. 
9.4.3. A decisão final da equipe multiprofissional será soberana. 
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9.5. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta 
de candidatos, por reprovação no Concurso Público, por contra-indicação na perícia 
médica ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a 
ordem de classificação.  
9.6 - No ato da inscrição o candidato portador de deficiência física, que necessite de 
tratamento diferenciado no dia da prova objetiva e prática, deverá assinalar o campo 
específico para deficientes no formulário de inscrição; 
9.6.1 - Caso não expresse sua deficiência física não será possível atendê-lo. 
 

 
10 - DAS PROVAS E TÍTULOS 
10.1 - O Concurso Público, objeto deste Edital constará: 
10.1.2 - Da realização das provas em 02 (duas) etapas, sendo:  
10.1.2.1 - 1º ETAPA - Prova Teórica (objetiva);  
10.1.2.2 - 2º ETAPA - Prova Prática;  
10.2 - Prova de Títulos para Profissionais de Nível Superior. 
 

 
11 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
11.1 - Os candidatos se submeterão às provas do Concurso Público exclusivamente no 
local determinado neste Edital. 
11.2 - Para a realização das provas teórica prática, o candidato deverá comparecer ao 
local designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado, 
munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original (aquele utilizado para 
realizar a inscrição), juntamente com o comprovante da inscrição, e caneta 
esferográfica azul ou preta.  
11.3 - Do tempo de duração: 
11.3.1 - Prova teórica (objetiva): 04 (quatro) horas ininterruptas. 
 
11.3.2 - Prova prática: caberá aos profissionais designados pela Comissão 
Coordenadora do Concurso 001/2006 da Prefeitura Municipal, para aplicar, avaliar e 
notificar os candidatos quanto ao tempo disponível para cada candidato, sendo o prazo 
comum a todos, nos termos do Anexo I (parte 02) deste Edital. 
11.4 - Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora 
determinada para o início das provas. 
11.5 - As provas não serão realizadas fora dos locais e horários determinados. 
11.6 - O ingresso no local das provas, somente será permitido ao candidato que 
apresentar o cartão de inscrição e o documento hábil de identidade. 
11.7 – Durante a realização das provas, não será permitida consulta de nenhuma 
espécie. 
11.8 – Não haverá segunda chamada para início das provas. O candidato ausente ou 
que se apresentar após o horário estabelecido, será automaticamente excluído da 
realização da prova e demais etapas do Concurso não havendo, em hipótese alguma 
outra oportunidade. 
11.9 - Será sumariamente eliminado do Concurso Público, o candidato que utilizar 
meios ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos 
aplicadores/fiscais, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o 
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acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, 
durante as provas em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando 
máquinas de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou 
anotações, ou após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das 
mesmas, constatado por meio de perícia (realizada pela Comissão Coordenadora do 
Concurso).  
11.10 - Serão consideradas nulas as questões de múltiplas escolhas que estiverem 
preenchidas a lápis ou que contenha rasuras. 
11.11- Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 
60 (sessenta) minutos do seu início por motivo de segurança. 
11.12 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados 
somente quando todos tiverem concluído as provas. 
11.13 - O candidato que não atingir no mínimo 50% (cinqüenta por cento) no conjunto 
das provas teóricas, será considerado inapto para o exercício do cargo pleiteado e será 
desclassificado automaticamente. 
11.14 - Será considerado inabilitado o candidato que obtiver 0,0 (zero) em uma das 
provas.  
11.15 - O candidato que estiver impossibilitado de se locomover até o local das provas 
por motivo de doença com comprovação de laudo Médico, deverá entrar em contato 
com a Comissão Coordenadora do Concurso até as 07:30 Horas do dia 00 de 
dezembro de 2006, no local da realização das provas. 
 
12 - DA PONTUAÇÃO DAS PROVAS: 
 

Cargo: Nível Fundamental  
Tipos de Provas N.º de 

Questões 
Pontuação 
das Provas 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Específicos 

10 
10 
10 
10 

0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 

 
100 

 

 
Cargo: Nível Médio Completo Mais Técnico Específico.   

 
Tipos de Provas 

N.º de 
Questões 

Pontuação 
das Provas 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
20 

0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 

 
100 

 

 
Cargo: Nível Superior   

 
Tipos de Provas 

N.º de 
Questões 

Pontuação 
das Provas 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos gerais 
Conhecimentos Específicos 

 10 
 10 
 10 

    20 

0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 
0 a 10 

 
100 
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12.1 - Candidatos que farão provas práticas: 
12.2 - Auxiliar Administrativo, Motorista e Técnico em Informática 
12.3 - As provas práticas terão a seguinte pontuação:  

Total de Pontos 
0  a 10 

12.4 - O resultado da prova prática será somada a pontuação das provas teóricas para 
efeito de classificação final. 
12.5 - O candidato que obtiver na prova prática pontuação inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) estará eliminado sumariamente.  
12.6 - Os candidatos que farão provas práticas serão organizados por turmas e horário 
seqüencial, quando da realização dessas. 
12.7- Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos independentemente da formulação de recursos. 
 
13 - DA PONTUAÇÃO E ANÁLISE DOS TÍTULOS 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 
DOUTORADO 5,0 
MESTRADO 4,0 
ESPECIALIZAÇÃO 3,0 
APERFEIÇOAMENTO 2,0 
CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS 1,0 

3.1 – Para o Profissional de Nível Superior a prova de títulos será computada de acordo 
com o quadro acima. 
13.1.1 - Os títulos não terão validade para aprovação do candidato, serão somente 
somados ao resultado da prova teórica e utilizados para pontuação final do candidato, 
valendo exclusivamente para efeito de classificação. 
13.2 - Para efeito de contagem de titulação será computada a somatória dos títulos 
apresentados com peso máximo de até 10 (dez) pontos. 
13.2.1 - Só serão considerados os títulos que tiverem correlação com a respectiva área 
de atuação ao cargo pretendido. 
13.3 - A comprovação dos títulos far-se-á mediante a apresentação dos originais de 
diplomas e títulos registrados nos órgãos competentes; certificados oficiais expedidos 
pelos órgãos ou entidades competentes, em papel timbrado, com firma reconhecida do 
emitente. Não serão aceitos documentos via fax ou em língua estrangeira. 
13.4 - Os títulos dos candidatos deverão ser entregues obrigatoriamente no ato da 
inscrição, não sendo permitida a entrega posterior em hipótese alguma. 
13.5 - Os títulos serão encaminhados à Comissão de Avaliação de títulos do Concurso, 
que analisará e avaliará de acordo com a tabela do item 12 deste Edital. 
13.6 - Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação 
referente a títulos. 
13.7 - Serão recusados, liminarmente, os títulos entregues fora do prazo estabelecido 
e/ou aqueles que não atenderem as exigências deste edital. 
13.8 – Somente serão computados pontos com base nos seguintes critérios: 
  TITULAÇÃO  CARGA HORÁRIA 
ESPECIALIZAÇÃO Igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas. 
APERFEIÇOAMENTO Igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas 
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CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 

Igual ou superior a 40 (quarenta) horas num total de 
até 5,0 (cinco) pontos. 

 
14 - DOS CRITÉRIOS 
14.1 – Classificação Final: A classificação final dos candidatos para os cargos de NÍVEL 
FUNDAMENTAL será feita pela somatória da pontuação total obtida no conjunto das 
provas da 1ª etapa, considerando 1,0 (um) ponto para cada resposta correta, nas 
matérias de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos, mais a 
pontuação obtida na prova prática, para aqueles que tiverem a prova prática. (peso 2,0) 
14.2 – Classificação Final: A classificação final dos candidatos para os Cargos de 
NÍVEL MÉDIO será feita pela somatória da pontuação total obtida no conjunto das 
provas da 1ª etapa, considerando 1,0 (um) ponto para cada resposta correta, nas 
matérias de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais; 0,5 (meio) ponto, para 
cada resposta correta nas provas de Conhecimento Específicos, mais a pontuação 
obtida na prova prática, para aqueles que tiverem a prova prática. (peso 2,0) 
14.3 – Classificação Final: Para os Candidatos aos Cargos de NÍVEL SUPERIOR a 
classificação final obedecerá a somatória da pontuação total obtida no conjunto das 
provas da 1ª etapa, considerando 1,0 (um) ponto para cada resposta certa, nas 
matérias de Português e Matemática e conhecimentos gerais; 0,5 (meio) ponto, para 
cada resposta correta nas provas de conhecimento específicos, acrescida da pontuação 
da prova de títulos disposto no item 13; deste Edital. (peso 2,0) 
14.4. - A classificação final, será realizada pela ordem decrescente da pontuação final 
atribuída a cada um dos candidatos. Ocorrendo igualdade na pontuação final, serão 
observados, sucessivamente, os critérios de desempate. 
14.5 - Desempate: ocorrendo empate quanto ao total de pontos obtidos, o critério de 
desempate será a observação da maior nota, sucessivamente, nas provas de: 
a) Se portador de deficiência física (Lei Federal n.º 7.853 - art. 2º, III, “c”); 
b) Prova Prática (para os cargos em que houver);  
c) Conhecimentos Específicos; 
d) Língua Portuguesa; 
e) Matemática; 
f)  Se ainda assim, persistir o empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso. 
14.6 – Para os candidatos aos cargos Profissionais de Nível Superior e da Educação, 
para os critérios de desempate serão observado a maior nota nas provas de: 
a)  Se portador de deficiência física (Lei Federal n.º 7.853 - art. 2º, III, “c”); 
b) Conhecimentos Específicos; 
c)  Maior pontuação de títulos;  
d) Língua Portuguesa; 
f) Matemática; 
g) O mais idoso. 
14.7- A pontuação para o desempate, será apenas o suficiente para que o mesmo 
ocorra. 
 
15 - DOS RECURSOS 
15.1 - O recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Denise - MT, no 
prazo máximo de 48 hs. (quarenta e oito) horas, após a publicação do ato, mediante 
requerimento dirigido a Comissão Coordenadora do Concurso. 
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15.2 - O Aviso de Recebimento Postal - (AR), para efeito de ingresso do pedido recursal 
tem seu efeito equivalente ao do protocolo, obviamente sendo considerada a data de 
recebimento e não de emissão da postagem, para a contagem do prazo estabelecido 
pelo item 15.1 deste Edital.  
15.3 - As alterações que por ventura ocorrerem emanadas por deferimento do recurso 
interposto, deverão ser publicadas na sede da Prefeitura Municipal de Denise - MT, em 
até 05 (cinco) dias úteis do recebimento do pedido do candidato, e, na hipótese de 
indeferimento, deverá ser emitido parecer de modo individual ou personalizado ao 
requerente, motivando a recusa. 
15.4 - Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo aqui estabelecido, sendo 
considerada para tanto, a data em que foi protocolado, bem como, àqueles que não 
estiverem fundamentados, sem os dados necessários à identificação do candidato e 
que não apresentem suas razões, sendo liminarmente indeferido os que não 
contenham fatos novos ou que se baseiam em razões subjetivas. 
15.5 - O recurso deverá ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Denise - MT,�Praça 
Brasília n° 111, Centro – Denise, endereçado à Comissão Coordenadora do Concurso.  
15.6 - Se o julgamento dos recursos resultar em anulação(ões) de questão(ões), a 
pontuação correspondente a cada questão anulada, será atribuída a todos os 
candidatos que a(s) tiverem, independentemente de terem recorrido. 
 
16 - DA FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) 
16.1 - A Folha de Resposta do candidato, deverá ser preenchida com caneta 
esferográfica azul ou preta, no campo da alternativa julgada correta. Não serão 
atribuídos pontos às questões da prova objetiva, rasuradas, preenchidas a lápis, que 
contiverem mais de uma ou nenhuma resposta assinalada. 
 
17 - DO RESULTADO 
17.1 – O resultado final com a relação dos candidatos aprovados/classificados, será 
divulgado na sede da Prefeitura Municipal de Denise, no dia 31 de janeiro de 2007. 
 
18 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
18.1 – A homologação do Concurso Público será feito por ato do Prefeito Municipal, 
mediante relatório sobre todas as etapas do Concurso Público, preparado pela Empresa 
Vencedor do Processo Licitatório (Aguardando Abertura e Homologação), encarregada 
do Concurso e constará de:  
I - Cópia do Edital; 
II - Cópia dos atos designativos da Comissão Coordenadora; 
III - Mapa da pontuação atribuída aos candidatos; 
IV - Relação de aprovados por ordem decrescente; 
V - Ocorrências havidas durante a realização do Concurso; 
VI - Parecer final da Empresa Vencedora do Processo Licitatório. 
 
18.2 - Após a divulgação do resultado final, o Concurso Público será homologado pelo 
Prefeito Municipal de Denise -MT, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso. 
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19 - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

19.1 - O processo de nomeação e posse de candidatos aprovados no Concurso Público 
será efetivado observando-se os dispositivos da Legislação vigente. 
19.2 - Os candidatos aprovados no Concurso Público, serão convocados, para a 
entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para provimento do cargo pleiteado, 
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, após a ocorrência da 
Homologação do Resultado do Concurso Público. 
19.3 - A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Denise-MT, não havendo obrigatoriedade do 
preenchimento imediato de qualquer uma das vagas oferecidas. 
19.4 - A nomeação de candidatos e sua respectiva posse, se dará após a ocorrência do 
que prevê o item 19.2 deste Edital, e será efetivada por ato exclusivo do Prefeito 
Municipal de Denise -MT. 
19.5 - A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de 
provimento (convocação) prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do 
interessado. 
19.6 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado 
que não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação; não se apresentar 
para tomar posse no prazo fixado e não requerer em tempo hábil, a prorrogação do 
prazo; não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para 
o provimento do cargo. 
19.7 – Para os candidatos distribuídos fora da sede do Município, o Executivo Municipal 
ficará isento da responsabilidade no que tange a locomoção, residência, etc. 
19.8 – A lotação funcional dos candidatos aprovados, convocados e nomeados ficará a 
critério do Executivo Municipal. 
 

20 - DA COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO 
 

20.1 - A Comissão Coordenadora do Concurso da Prefeitura, ficará instalada na sede 
da Prefeitura Municipal de Denise-MT, e acompanhará todos os procedimentos 
tomados para a realização do Concurso Público, com poderes delegados pela Portaria 
do Prefeito Municipal n.º 068 de 25 de Outubro de 2006 
 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 - O prazo de validade do Concurso Público, será de 02 (dois) anos, a contar da 
data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado, por igual período, a 
critério da Administração Municipal de Denise -MT. 
21.2 - Durante a vigência do Concurso, na hipótese de abertura de novas vagas por 
vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal de Denise-MT, serão aproveitados os 
candidatos aprovados/classificados, obedecidas rigorosamente à ordem de 
classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em Lei. 
21.3 - O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados 
cadastrais, durante a validade do Concurso Público, em especial o endereço 
residencial. 
21.4 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no 
concurso, salvo as publicações que se fizerem necessárias. 
21.5 - A aprovação no Concurso Público 001/06, assegurará apenas a expectativa de 
direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
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disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse público e conveniência do Poder 
Executivo do Município de Denise.  
21.6 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de 
documentos falsos ou a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de 
sua inscrição e de todos os atos decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos 
legais. 
21.7 - Não será efetivada a posse do candidato aprovado quando condenado, em 
processo criminal com sentença transitada em julgado, ou exonerado por demérito do 
serviço público desse Município, observando o prazo de prescrição. 
21.8 - A Prefeitura Municipal de Denise-MT, através da Comissão Coordenadora do 
Concurso, fará divulgar, sempre que necessário, Editais complementares e/ou avisos 
oficiais, erratas, e outros; referentes ao presente Edital, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar tais publicações na Imprensa Local e na 
sede do Poder Executivo em local de praxe (mural). 
21.9 - Não haverá segunda chamada para as provas, seja qual for o motivo alegado 
pelo candidato para justificar sua ausência. 
21.10 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e 
na aceitação tácita de todas as condições do Concurso Público 001/06, que se 
encontram estabelecidas neste Edital. 
21.11 - O candidato que chegar após o horário marcado para o início das provas ou 
utilizar-se de meio ilícito para a sua realização, será eliminado do Concurso 001/06. 
21.12 - Não será permitida a entrada nos locais das provas, de candidato que não 
estiver em condições para realização das mesmas, tais como: alcoolizado, com trajes 
inadequados e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento das 
provas. 
21.13 - São partes integrantes do presente Edital. 
Anexo I – Do Conteúdo Programático. 
Anexo II – Do Recurso 
Anexo III – Das Atribuições Funcionais 
21.14 - O Anexo I é constituído de 02 partes, sendo: 
a) Parte 01: Conteúdo Programático das Provas Teóricas; 
b) Parte 02: Conteúdo Programático das Provas Práticas;  
21.15 - O Anexo II é constituído de 02 partes, sendo:  
a) Parte 01: Do Recurso; 
b) Parte 02: Justificativa do Recurso. 
21.16 - O Anexo III é constituído das atribuições para o cargo, das condições de 
trabalho e dos requisitos para provimento; 
21.17 – Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não 
estejam expressamente previsto neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do Concurso; 
21.18 - A Comissão Coordenadora do Concurso, está autorizada a tomar decisões 
supervenientes, desde que atendam a coletividade e o interesse público ou para 
resguardar todos os princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos 
princípios estabelecidos pelo caput do Art. 37 da Constituição Federal e Art. 6º, X, do 
Código de Defesa do Consumidor. 
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21.19 - Fica instituída à Comissão Coordenadora do Concurso, para acompanhamento 
da realização do Concurso Público, sob força da Portaria n° 068 de 25 de Outubro de 
2006. 
 
 

Denise -MT, 30 de Outubro de 2006. 
 
 

  
 

 Israel Antunes Marques                                      Raquel Becker Perim 
  Prefeito Municipal                                                        Presidente da Comissão 
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CONCURSO PÚBLICO 001/2006 

 

ANEXO I 
(Parte 01) 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS TEÓRICAS 
 
Para os Cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL (ELEMENTAR) 
� Auxiliar de Serviço Gerais 
� Encanador 
� Motorista  
� Recepcionista  
� Vigilante  
 

Língua Portuguesa: (conhecimento mínimo): sílabas, substantivos, masculino e 
feminino, singular e plural, vogais, consoantes, acentuação, formação de frases, 
aumentativo, diminutivo, sinônimos, antônimos, separação de sílabas, interpretação de 
texto. 
 

Matemática: (conhecimentos mínimo): adição, subtração, multiplicação, divisão, 
números pares, números ímpares, unidade, dezenas, centenas, milhar, dobro, triplo, 
medidas de comprimento, expressão simples, porcentagem e problemas. 
 

Conhecimentos Gerais: *Atualidades. Localização, limites, principais cidades, folclore 
Mato-grossense, políticos locais e de Mato Grosso, História e aspectos geográficos do 
Brasil e de Denise 
 

Conhecimentos Específicos: Os conhecimentos específicos estarão diretamente 
ligados ao cargo, observando a prática do dia a dia. (Conhecimento básico para a 
função). 
 
Cargos: 
� AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Noções básicas sobre fabricação e colocação de cabos em ferramentas; operar 
máquinas e equipamentos de pequeno porte; Noções básicas sobre serviços de 
jardinagem, limpeza e conservação dos órgãos públicos, condições de higiene no 
ambiente de trabalho, relações humanas, execução de atividades afins, observando se 
a pratica do dia a dia. 
 
� ENCANADOR 
Conhecimentos básicos das funções de encanador; Conhecimentos sobre instalações, 
reparos, vistorias, conservação e manutenção de bombas e instalações hidráulicas nos 
Órgãos Públicos Municipais, normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, 
limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade relações humanas, execução 
de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 
 
� MOTORISTA 
Conhecimentos da legislação Nacional de Trânsito, direção de veículos, documentação 
do veículo e do condutor, conhecimentos técnicos dos veículos destinado ao transporte 
de cargas e passageiros, manutenção e conservação de veículos; trato no transporte de 
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cargas e passageiros, segurança e prevenção de acidentes, parada e estacionamento 
de veículos, ação em caso de acidentes, reparo de urgência, conhecimentos gerais 
sobre o CNT. normas de higiene no ambiente de trabalho, relações humanas, guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade, execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. 
 
� RECEPCIONISTA 
Noções básicas em desenvolvimento Humano, procedimentos de boas maneiras e 
atendimento ao público; Noções básicas sobre serviços de garçom, normas de higiene 
no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade relações humanas, execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. 
 
� VIGILANTE 
Ação preventiva e corretiva de vigilância nas dependências internas e externas dos 
bens do município, segurança do patrimônio e sistema operacional de segurança, 
noções de primeiros socorros, rotina de inspeção aleatória e regular, investigação 
normal e anormal de fatos, movimentação de pessoas, veículos e materiais sob sua 
guarda, normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade relações humanas, execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. 
 
Cargos: 
NÍVEL MÉDIO COMPLETO - ESPECÍFICO 
 
� Auxiliar Administrativo 
� Auxiliar de laboratório 
� Auxiliar de Enfermagem 
� Agente fiscal tributário 
� Fiscal de Vigilância Sanitária 
� Monitor de esportes 
� Técnico Agrícola 
� Técnico em Enfermagem 
� * Técnico em Informática 
� * Técnico em Higiene Dental 
 
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de texto, gramática, sistema 
ortográfico, pontuação, estrutura e formação de palavras, flexão verbal e nominal, os 
termos da oração, período simples e composto, classificação das orações, 
concordância nominal e verbal, verbos, acentuação, pronomes, gramática. 
Matemática: Conjunto, operação de união, interseção, conjuntos numéricos, relações, 
ordem e equivalência, funções elementares, equações de 1º e 2º graus, progressões 
aritméticas e geométricas, médias aritméticas e geométricas, medidas geométricas, 
conjunto solução, relações métricas, área e figuras planas, volumes, conjunto dos 
números naturais, conjunto dos números racionais, potenciação, números complexos, 
regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e composto. 
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Conhecimentos Gerais – *Atualidades. Aspectos Históricos, período colonial, período 
imperial, período republicano e aspectos geográficos do Brasil. Localização e limites do 
Estado de MT, área, população, aspectos físicos, relevo, clima, vegetação, solo, 
hidrografia, recursos naturais, aspectos econômicos, agricultura, pecuária, indústria, 
comércio, transporte, turismo, primeiros exploradores, fase de mineração, folclore Mato-
grossense, políticos locais, história de Mato Grosso a História e aspectos geográficos 
de Denise.  
Conhecimentos Específicos 
Os conhecimentos específicos estarão diretamente ligados ao cargo, observando a 
prática do dia a dia. (Conhecimento básico para a função).  
 

 
Cargos: 
� AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 
Noções básicas sobre códigos Tributários Municipal, Estadual e Federal, Taxas e 
Contribuições municipais, o papel do fiscal tributário e a comunidade; noções básicas 
de administração pública, relações humanas e interpessoais, comunicação e 
expressão, desenvolvimento organizacional, elaboração de expediente administrativo, 
ética na profissão, atendimento público, noções básicas de sistemas operacionais: 
Windows (Word, Excel) , Conceito de INTERNET; Guarda e conservação de materiais 
sob sua responsabilidade, Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia 
a dia. 
 

� AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 
Noções básicas de direito administrativo. Conhecimentos básicas de arquivo, protocolo. 
almoxarifado e redação oficial, relações humanas e interpessoais, comunicação e 
expressão, desenvolvimento organizacional, atendimento público, guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Conhecimentos básicos de digitação, 
conhecimentos básicos em sistemas operacionais: Windows (Word, Excel). 
 

� AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Políticas e programas da saúde; Legislação do exercício profissional; Legislação na 
área da saúde; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas básicas de 
enfermagem; Assistência ao cliente em tratamento clínico; Assistência ao cliente em 
situação de urgência e emergência; Assistência ao cliente em estado grave; Assistência 
a parturiente e recém-nato; Atendimento de enfermagem de urgências e emergências 
adulto; Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em pediatria; Atendimento de 
enfermagem médico cirúrgica em adulto 
 

� AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Conhecimento das atribuições e dos aspectos éticos do profissional auxiliar de 
laboratório. Conhecimentos básicos dos procedimentos realizados nos laboratórios de 
análises clínicas e nos consultórios médicos; Conhecimentos básicos de procedimentos 
de coleta de materiais para exames laboratoriais e de higiene, preparação e 
esterilização de materiais e instrumentais utilizados em laboratórios; Procedimentos 
diário de limpeza e à assepsia dos laboratórios; Guarda e conservação de materiais sob 
sua responsabilidade, Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a 
dia. 
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� FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Noções básicas sobre Código sanitário Municipal, Estadual e Federal, o papel do 
Agente de vigilância Sanitário e a comunidade; relação saúde e produtividade do 
trabalho, Saúde e Saneamento, Noções básicas de administração pública, relações 
humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, 
elaboração de expediente administrativo, ética na profissão, atendimento público, 
Noções básicas de sistemas operacionais: Windows (Word, Excel), Conceito de 
INTERNET; Guarda e conservação de materiais sob sua responsabilidade, Execução 
de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 
 

� MONITOR DE ESPORTES 
Noções básicas sobre as várias modalidades esportes; noções básicas sobre jogos 
esportivos e culturais: fundamentos e processos pedagógicos; relações humanas e 
interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, elaboração 
de expediente administrativo, ética na profissão, atendimento público. Guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade, Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. 
 
 

� TÉCNICO AGRÍCOLA 
Noções gerais sobre defesa e controle de animais, Combate à febre aftosa, Vacinação 
de animais, Assistência técnica; Extensão rural, Pragas e doenças, Plantio e tratamento 
de culturas, Manuseio de hortas, Viveiros e técnicas agrícolas em geral, Conservação 
do solo, Culturas permanentes, temporárias e naturais; relações humanas e 
interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, elaboração 
de expediente administrativo, ética na profissão, atendimento público, Guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade, Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. 
 
 

� TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Políticas e programas da saúde; Legislação do exercício profissional; Legislação na 
área da saúde; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas básicas de 
enfermagem; Cuidado de saúde do idoso; Cuidado de saúde da criança; Cuidado de 
saúde do adulto; Assistência ao cliente em tratamento clínico; Assistência ao cliente em 
tratamento cirúrgico; Assistência à criança, a mulher e ao adolescente; Assistência ao 
cliente em situação de urgência e emergência; Assistência ao cliente em estado grave; 
Assistência a parturiente e recém-nato; Assistência ao cliente de UTI (pediátrica, 
neonatal, geral e cardíaca); Assistência ao cliente no centro cirúrgico; Atendimento de 
enfermagem de urgências e emergências pediátricas; Atendimento de enfermagem de 
urgências e emergências adulto; Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em 
pediatria; Atendimento de enfermagem médico cirúrgica em adulto. 
 
 

� * TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Conhecimentos das suas atividades diretamente ligados ao ensino e aprendizagem na 
área específica de sua atuação para alunos. Conhecimentos básicos de metodologias 
de ensino e de administração pública. Conhecimentos das atividades diretamente 
ligadas nas áreas específicas de sua atuação. Conhecimentos em sistemas 
operacionais: Windows (Word, Excel) Habilidade em digitação e INTERNET. Aplicativo: 
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edição de texto, planilhas, organização de arquivos. relações humanas e interpessoais, 
comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, elaboração de expediente 
administrativo, ética na profissão, atendimento público, Guarda e conservação de 
materiais sob sua responsabilidade, Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. 
 
 

� * TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
 

Conhecimento das atribuições e dos aspectos éticos do profissional Técnico em Higiene 
Dental. Conhecimentos básicos dos procedimentos realizados nos Consultórios 
Odontológicos; Conhecimentos básicos de procedimentos de coleta de materiais para 
exames laboratoriais e de higiene, preparação e esterilização de materiais e 
instrumentais utilizados em consultórios odontológicos; Elaboração de expediente 
administrativo, controle de agendas, relacionamento profissional e atendimento ao 
público; Procedimentos de orientação para aplicação de flúor para a prevenção de 
cárie, bem como de técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no 
desenvolvimento de programas educativos; Guarda e conservação de materiais sob sua 
responsabilidade, Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 
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PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargos: 
� Assistente Social 
� Enfermeiro 
� Farmacêutic/bioquímico 
� Fisioterapeuta 
� Médico Clinico Geral 
� Odontólogo 
� Professor II  
� Professor de Ed. Física. 
� Psicólogo 
 

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de texto, gramática, sistema 
ortográfico, pontuação, estrutura e formação de palavras, flexão verbal e nominal, os 
termos da oração, período simples e composto, classificação das orações, 
concordância nominal e verbal, verbos, acentuação, pronomes, gramática. 
Matemática: negação de preposição equações e inequações de 1º e 2º graus, 
progressões aritméticas e geométricas, médias aritméticas e geométricas, medidas 
geométricas , conjunto solução, área e figuras planas, volumes, potenciação, números 
complexos, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e composto. 
Conhecimentos Gerais: *Atualidades. Aspectos Históricos, período colonial, período 
imperial, período republicano e aspectos geográficos do Brasil. Localização e limites do 
Estado de MT, área, população, aspectos físicos, relevo, clima, vegetação, solo, 
hidrografia, recursos naturais, aspectos econômicos, agricultura, pecuária, indústria, 
comércio, transporte, turismo, primeiros exploradores, fase de mineração, folclore Mato-
grossense, políticos locais, história de Mato Grosso e a História e aspectos geográficos 
de Denise.   
Conhecimentos Específicos: Os conhecimentos específicos estarão diretamente 
ligados ao cargo, observando a prática do dia a dia. (Conhecimento básico para a 
função).  
 
 

� ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimentos gerais sobre o Serviço Social no Brasil, Características Metodológicas 
do Serviço Social, O Serviço Social nas Instituições Públicas, Aplicabilidade do Serviço 
Social junto à Sociedade, Código de Ética Profissional, relações humanas e 
interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, elaboração 
de expediente administrativo, ética na profissão, atendimento público. 
 
 

� ENFERMEIRO  
Conhecimentos de enfermagem, Enfermagem em saúde pública, Noções de anatomia, 
Fisiologia, Patologia, Parasitologia, Farmacologia, O Exercício Profissional, Código de 
Deontologia de Enfermagem, Administração de Enfermagem no Serviço de Saúde, 
relações humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento 
organizacional, ética na profissão, elaboração de expediente administrativo, 
atendimento público.  
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� FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO 
Conhecimento de rotinas laboratoriais, bioquímica, imunologia, Hematologia, 
Bacteriologia., Parasitologia, microbiologia, urinálise, clínica e outros; Administração 
Laboratorial, Higiene e Segurança no Trabalho, relações humanas e interpessoais, 
comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, ética na profissão, 
elaboração de expediente administrativo, atendimento público. 
 
� FISIOTERAPÊUTA 
Conhecimentos em Anatomia, física, Biofísica, Fisiologia, Cinestologia aplicada à 
fisioterapia, Fisioterapia Geral, Órtese, Prótese e aparelhagem de auxílio, relações 
humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, 
ética na profissão, elaboração de expediente administrativo , atendimento público.  
 
� MÉDICO CLINICO GERAL 
Noções de medicina interna e externa, Urgência em clínica médica, Urgências 
abdominais, Cirurgias gerais, Patologias, Medicina Social, Doenças Infecciosas, 
Doenças Bacterianas, Virais, Protozoários, Aids, Vacina imunoterapica, Antibiótico, 
Terapia, Medicina Pública, relações humanas e interpessoais, comunicação e 
expressão, desenvolvimento organizacional, ética na profissão, elaboração de 
expediente administrativo, atendimento público.  
 
� ODONTÓLOGO 
Odontoclínica, Patologia oral, Cárie dentária, Estomatologia, Anestesista, Extração 
dentária, Periodontistia, Síndrome focal, Cirurgias, Prescrição, Saúde Pública geral, 
relações humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento 
organizacional, ética na profissão, elaboração de expediente administrativo, 
atendimento público.  
 
� PROFESSOR II – NÍVEL SUPERIOR 
Conhecimentos básicos sobre as Questões curriculares na escola, relação educador – 
educando – sociedade; Conhecimentos básicos de Didática, Concepção de 
alfabetização, Tendências pedagógicas, Teorias do Conhecimento, A formação do 
professor e política educacional; Educação e Sociedade, Conhecimentos específicos 
dos conteúdos de I a VIII; Metodologia do ensino, Filosofia da educação, LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
 
� PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Educação Física: concepção e importância social; conhecimentos sobre o corpo: 
aspectos biológicos, fisiológicos e históricos; desenvolvimento e aprendizagem motora; 
atividades e jogos esportivos e culturais: fundamentos e processos pedagógicos; 
esportes, ginásticas, jogos, lutas; prática da Educação Física para portadores de 
necessidades educacionais especiais; e conhecimentos básicos sobre parâmetros 
curriculares nacionais (PCN); 
 
� PSICÓLOGO 
Psicologia do Desenvolvimento Organizacional, As inter-relações familiares, Noções 
básicas de psicanálise, Psicologia geral, Psicologia escolar e psicologia social, relações 
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humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, 
ética na profissão, elaboração de expediente administrativo, atendimento público.  
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ANEXO I 
(Parte 02) 

 
PROVA PRÁTICA  

 
01 - Auxiliar Administrativo Prova Prática de informática (Word e Excel), onde será 
avaliado o uso do computador, e seus comandos, digitação, conhecimentos básicos 
operacionais do computador.  
 
02 - Técnico em Informática: Prova Prática consistindo em Conhecimentos das suas 
atividades diretamente ligados na área específica de sua atuação conhecimentos em 
sistemas operacionais: Windows (Word, Excel) INTERNET. Execução de atividades 
afins, observando se a pratica de montagem, desmontagem e reparos em micro 
Computadores em rede. Habilidade em digitação. 
 
03 – Motorista; Exercício ligados a profissão de motorista. 
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ANEXO II 
(Parte 01) 

 
DO RECURSO 

 
Nome do 
Candidato:____________________________________________________________ 
 
N.º da Inscrição:_______________________ 
Cargo:_______________________________ 
 
1 - Solicitação: 
1.1 - De acordo com as especificações constantes no verso desta página solicito 
revisão de (assinalar com X o (s) objeto (s) recorrido (s)): 
1.1.1 - (  ) Indeferimento de inscrição. 
1.1.2 - (  ) Da prova teórica (objetiva). 
1.1.3 - (  ) Da prova prática. 
1.1.4 - (  ) Pontuação de Título. 
 
2 - Observações necessárias à sua formulação: 
2.1 - Qualquer espécie de recurso deverá ser redigido de forma legível, sendo 
INDISPENSÁVEL a todos: 
2.1.1 - Nome e número de inscrição do candidato, bem como indicação do cargo a que 
está concorrendo. 
2.1.2 - Argumentação lógica e consistente (justificativa). 
 
 
 
 
 
Data: _____/_____/________ 

 
 

_____________________ 
Assinatura do Candidato 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2006 

 
ANEXO II 

 
(Parte 02) 

 
RECURSO: Justificativa do Candidato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo:_____________________________________ 
 
N.º da inscrição:_____________________________ 
 
Data: ____/____/_________ 

 
 
 
 
 

____________________ 
Assinatura do Candidato 

 
*Caso esta folha seja insuficiente, retire uma fotocópia e, obrigatoriamente date, numere e assine 
todas as demais páginas, sobre pena de nulidade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO 001/2006 

 
ANEXO III 

DOS REQUISITOS, CONDIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL (ELEMENTAR) 

 
 
Cargos: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES BASICAS: 
- Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização. 
- Conduzir equipamentos técnicos ao local de trabalho: 
- Executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação e colocação de cabos de madeiras 
em ferramentas,; 
- Operar máquinas e equipamentos de pequeno porte; 
- Executar trabalhos auxiliares em qualquer Secretaria do Poder Público Municipal; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Auxiliar serviços de jardinagem; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Limpeza e conservação das dependências dos Órgãos Públicos Municipais, utilizando 
materiais e produtos específicos, visando preservar a higiene; 
- Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, 
pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, 
instalações diversas, cortinados; 
- Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e 
instrumentos de trabalho; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b)Especial: O exercício do cargo esta sujeito ao trabalho externo, a utilizar 
equipamentos de segurança, a plantões em fins de semana e feriados, e ao uso de 
uniformes. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 

tarefas.  
 
ENCANADOR 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Realizar inspeção em prédios e instalações públicas, adotando providências tendentes 
a evitar acidentes, Hidráulicos, nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, 
etc; 
- Verificar e investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; na rede ou 
nas estalações Hidráulicas; 
- Responder às chamadas de emergência; 
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- Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade 
verificada; além de sua condição; 
- Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e 
instrumentos de trabalho; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais;  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, Sujeito 
assim como em regime de plantões, sábados, domingos e feriados, e a utilização de 
equipamentos de segurança;  
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 

especializados.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
Cargo: 
MOTORISTA 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
- Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas. 
- Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito por ventura existentes; 
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
- Fazer reparos de emergências; 
- Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; 
- Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada, zelando para não haver excessos que prejudique o veículo; 
- Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; 
- Providenciar a lubrificação quando indicada; 
- Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus ; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto 4ª série. 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas; 
Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D. 
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RECEPCIONISTA 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Realizar trabalhos que exijam alguma especialização. 
- Conduzir equipamentos técnicos ao local de trabalho: 
- Executar trabalhos auxiliares em qualquer setor do Poder Executivo Municipal; 
- Auxiliar serviços de Garçonete 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Limpeza e conservação das dependências dos órgãos públicos Municipais onde 
estiver lotado (a), utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a 
higiene; 
- Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de materiais, manter 
limpos os equipamentos e utensílios, mobiliário, instalações diversas, cortinados; 
- Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos instrumentos de 
trabalho; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato em tarefas afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo esta sujeito ao trabalho externo, a utilizar 
equipamentos de segurança, a plantões em fins de semana e feriados, e ao uso de 
uniformes. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Fundamental completo; 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 

tarefas.  
 
Cargo: 
VIGILANTE 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Exercer vigilância em locais onde estiver lotado; 
- Exercer vigilância em locais previamente determinados; 
- Realizar ronda, inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes 
evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua 
guarda, etc; 
- Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua 
vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; 
- Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas, 
investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 
- Responder às chamadas telefônicas e anotar recados; 
- Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade 
verificada; 
- Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
 Conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e 
instrumentos de trabalho; 
 Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
 Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, Sujeito 
assim como em regime de plantões, sábados, domingos e feriados, e a utilização de 
equipamentos de segurança; 
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas. 
 
DOS REQUISITOS, CONDIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. 
 
Cargo: 
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Verificar o cumprimento das leis tributárias; Exercer a fiscalização geral quanto à 
aplicação das leis nas áreas de sua competência; 
- Exercer a fiscalização nas áreas de indústria, comércio e transporte coletivo e no 
pertinente à aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na 
competência tributária municipal, fazendo notificações e embargos; 
- Exercer o controle em postos de embarque de táxis; 
- Executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos 
de revisões, isenções, imunidade e pedidos de baixa de inscrição; 
- Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao 
pagamento de tributos municipais; 
- Orientar os contribuintes quanto às tributárias municipais; 
- Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; 
- Proceder quaisquer diligências; 
- Prestar informações e emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, 
sábados, domingos e feriados; 
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio completo. 
b) Habilitação: Conhecimento da Legislação Tributária e conhecimento de informática. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Redigir o expediente administrativo; 
- Operar equipamentos técnicos no local de trabalho: 
- Executar trabalhos auxiliares em qualquer setor do Poder Executivo Municipal; 
- Proceder à aquisição, guarda e distribuição de material; 
- Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios e 
relatórios; 
- Realizar a coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; 
- Efetuar o recebimento, conferência, armazenagem, conservação de materiais e outros 
suprimentos; 
 Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 
- Operar terminais eletrônicos e telefonia; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, 
sábados, domingos e feriados;  
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio completo. 
b) Habilitação: Conhecimentos básicos de informática e conhecimentos necessários 
para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 
 
Cargo: 
 AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes; 
- Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação 
recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário;  
- Proceder a coleta para informações sangüíneas, efetuando os devidos registros;  
- Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados;  
- Pesar e medir pacientes;  
- Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas;  
- Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação;  
- Auxiliar nos cuidados "post-morten";  
- Registrar as ocorrências relativas a doentes;  
- Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento;  
- Preparar, esterilizar o material instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a 
prescrição;  
- Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; 
- Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 
- Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário 
pessoal do paciente; 
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- Auxiliar nos socorros de emergência; 
- Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais.  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, 
sábados, domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança;  
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: Ensino Médio Curso Específico; 
a)  Habilitação: Habilitação em Técnico de Enfermagem, com registro no Conselho 
Regional de  Enfermagem - COREN. 
 
Cargo: 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Verificar o cumprimento das leis sanitárias; 
- Exercer a fiscalização geral quanto à aplicação das leis nas áreas de sua 
competência; 
- Promover a salubridade ambiental do Município; 
- Fazer cumprir leis e regulamentos sanitários; 
- Inspecionar residências e estabelecimentos comerciais e industriais; 
- Identificar infrações e lavrar autos de infração; 
- Detectar pocilgas em perímetro urbano e intimar os responsáveis pela infração; 
- Fiscalizar carnes e outros gêneros alimentícios ou produtos colocados à venda; 
- Atender reclamações sobre infrações cometidas; 
- Preparar relatórios de suas atividades; 
- Orientar o contribuinte no cumprimento das normas fiscais na área de limpeza pública; 
- Executar tarefas afins; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: Sujeito ao uso de uniforme, trabalho externo e o contato direto com os 
munícipes. 
c) O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio completo; 
b) Habilitação: Conhecimento da Legislação Sanitária, de informática e conhecimentos 
necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 
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Cargo: 
MONITOR DE ESPORTES 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Orientação a aprendizagem dos alunos; 
- Participar do processo de planejamento das atividades recreativas do Departamento 
Municipal de Esportes; 
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; 
- elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo, proposta do departamento de 
esportes e zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Planejar e executar o trabalho de monitoria; 
- Organizar registro de observações do aluno; 
- Coordenar área de estudo; 
- Integrar os órgãos complementares do Departamento de Esportes com a Secretaria 
Municipal de Educação: 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Horário: 40 horas semanais 
b) Especial: Sujeito a uso de uniformes tipo jaleco ou guarda-pó, trabalhos extraclasse, 
fora do local de trabalho e em dias de feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio Completo; 
a) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas, noções básicas nas diversas modalidades esportivas praticadas no município 
de Denise. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
 - Conhecimentos básicos em montagem, desmontagem e reparo de micro 
Computadores; 
- Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Habilidade em 
digitação, conhecimentos em sistemas operacionais: Windows (Word, Excel) , 
INTERNET, Aplicativo: edição de texto, planilhas, organização de arquivos. 
 
- Relações humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento 
organizacional, elaboração de expediente administrativo, ética na profissão, 
atendimento público, Guarda e conservação de materiais sob sua responsabilidade. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Horário: 40 horas semanais.  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
sábados, domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança; 
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio, mais Curso Técnico Específico; 
b)  Habilitação: Habilitação específica em montagem e reparos de Micros. 
 
Cargo: 
TÉCNICO AGRÍCOLA 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Executar serviços de pesquisa, orientação e coordenação de serviços agrícolas; 
- Executar trabalhos práticos relacionados com a pesquisa e experimentação no campo 
da fitotécnia; 
- Prestar orientação sobre produção vegetal; 
- Orientar e coordenar trabalhos de adubagem, irrigação e aclimatação para fins 
agrícolas; 
- Fazer estudos e combate a ervas daninhas e pragas de insetos; 
- Orientar a utilização de fertilizantes e corretivos no processo de cultura e utilização do 
solo, mecanização agrícola, nutrição animal e produção de rações; 
- Orientar e coordenar atividades de beneficiamento, conservação e armazenagem de 
produtos animais e vegetais; 
- Desenvolver atividades de zootecnia e melhoramento animal; 
- Prestar informações sobre economia rural e crédito rural; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: Exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens; 
c) Trabalhos aos sábados, domingos e feriados, uso de equipamento de proteção, 
atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio Curso Específico; 
b) Habilitação: Formação em cursos de Técnico Agrícola. 
 
 

Cargo: 
TECNICO EM HIGIENE DENTAL - AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Recepcionar as pessoas no laboratório e consultório dentário, auxiliar os serviços do 
Bioquímico e do cirurgião dentista, acompanhando suas atividades; 
- Recepcionar as pessoas no laboratório e consultório dentário, identificando-as, 
averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las, conforme a 
necessidade; 
- Controlar a agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e registrando as 
marcações feitas, para mantê-la organizada; 
- Auxiliar o Bioquímico e o cirurgião dentista disponibilizando os instrumentos à sua 
disposição, para efetuar suas tarefas afins; 
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- Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade laboratorial e 
odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e 
assepsia cirúrgica; 
- Orientar na aplicação de flúor para prevenção de cárie, bem como demonstrar as 
técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de 
programas educativos; 
- Convocar e controlar os escolares da sala de aula até o consultório dentário, 
controlando a através de fichário, os exames e tratamentos; 
- Atender pacientes que necessitam de exames, receber material como: sangue, urina, 
fezes etc., fazer coleta de material; 
- Executar outras tarefas correlatas e afins e de interesse da municipalidade; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, 
sábados, domingos e feriados; 
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Médio Completo mais curso de Auxiliar e técnico para a área 
específica 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas 
tarefas e noções de informática.  
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DOS REQUISITOS, CONDIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

 
Cargo: 
ASSISTENTE SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social; 
- Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas 
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para 
assegurar o processo coletivo e a melhoria do comportamento individual; 
- Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, 
através da análise dos recursos e da carência sócio-econômica dos indivíduos e da 
comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; 
- Planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, 
utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas 
educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; 
- Efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, 
recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível; 
- Acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de 
assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: Exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externos, a noite, 
sábados, domingos e feriados; 
c) Atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Completo Específico; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no Conselho 
de Classe. 
 
Cargo:  
ENFERMEIRO  
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes; 
- Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação 
recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário; 
- Proceder a coleta de transformação sangüínea, efetuando os devidos registros; 
- Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 
- Pesar e medir pacientes; 
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- Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas, auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e 
ambulação e na alimentação; 
- Auxiliar nos cuidados "post-morten", registrar as ocorrências relativas a doentes; 
- Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 
- Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e equipamentos, 
obedecendo a prescrição; 
- Zelar pelo bem estar e segurança dos doentes; 
- Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 
- Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário 
pessoal do paciente; 
- Auxiliar nos socorros de emergências, desenvolver atividades de apoio nas salas de 
consulta e de tratamento de pacientes; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
 Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços a noite, sábados, 
domingos e feriados; 
c) Atendimento ao público, bem como uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos 
especializados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Específico; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no COREN. 
 

Cargo: 
FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Realizar tarefas inerentes às áreas de análises clínicas; 
- Desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores laboratoriais, bioquímica, 
imunologia, microbiologia, hematologia e urinálise, clínica, hematologia, parasitologia, 
bacteriologia, virologia, mitologia e outros, valendo-se de técnicas específicas para 
completar o diagnóstico de doenças; 
- Manter controle de qualidade no setor laboratorial; 
- Preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para a classe 
médica; 
- Orientar e controlar atividades de equipes auxiliares; 
- Dar pareceres sobre a compra de materiais e equipamentos laboratoriais, fornecendo 
especificações técnicas necessárias; 
- Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para aplicação em 
análises clínicas; 
- Efetuar controle de qualidade de matérias primas, produtos em elaboração e produtos 
acabados, realizando análise de laboratório, para assegurar-se de que os mesmos 
tendem às especificações propostas; 
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- Preparar boletins informativos sobre medicamentos, com a finalidade de fornecer 
subsídios para a classe médica; 
- Dar pareceres sobre a compra de materiais, equipamentos e medicamentos, 
fornecendo as especificações técnicas necessárias para a manutenção das farmácias 
os postos de saúde; 
- Efetuar controle da qualidade dos medicamentos para assegurar-se de que os 
mesmos tendem às especificações propostas; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de 
imagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Completo Específico; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRF. 
 
FISIOTERAPÊUTA 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Tratar encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes 
vascularcerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia 
e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; 
- Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 
- Planejar executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de 
acidentes vascular-cerebrais, motoras, poliomielite, meningite, encefalite, de 
traumatismo raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos 
periféricos, miopias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como 
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas 
doenças; 
- Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para 
possibilitar sua movimentação ativa e independente; 
- Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratórios e cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercícios 
ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sangüínea; 
- Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas 
psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação 
da agressividade e estimular a sociabilidade; 
- Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos mais simples; 
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- Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, 
documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
 Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externos, à 
noite, sábados, domingos e feriados; 
c) Atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Específico; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CREFITO. 
 
Cargo: 
MÉDICO CLINICO GERAL 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública; 
- Participação da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando 
levantamentos da situação dos serviços de saúde do município, identificando 
prioridades, para determinação de programas a serem desenvolvidos; 
- Realizar avaliação periódica dos serviços prestados; 
- Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral 
(Programas de Vigilância Epidemiológica); 
- Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral à 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente daqueles grupos 
prioritários e de alto risco; 
- Participar da operacionalização do sistema de referência e contra - referência ao 
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 
- Participar de programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria da 
saúde do indivíduo, da família e da comunidade; 
- Participar junto ao setor componente, das atividades relacionadas com o 
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; 
- Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos 
serviços de saúde; 
- Dar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de padronização, aquisição, 
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de 
saúde; 
- Promover o registro dos atendimentos efetuados; 
-Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes 
que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos 
conteúdos programáticos; 
- Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o 
paciente e diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e 
solicitando hospitalização, se necessário; 
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- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de 
diagnóstico e acompanhamento clínico; 
- Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas 
condições de saúde, emitindo laudos para admissão de servidores, concessão de 
licenças, aposentadorias, readaptações e emissão de carteira e atestados de sanidade 
física e mental; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 20 horas semanais; 
b) Especial: Contato com o público; 
c)  O exercício do cargo e/ou função, poderá determinar a realização de plantões aos 
sábados, domingos e feriados; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Completo; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no Conselho 
de Classe. 
 
Cargo: 
ODONTÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:  
- Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública; 
- Examinar os dentes e cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, 
restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, 
odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitária; 
- Administrar e prescrever medicamentos conforme as necessidades detectadas; 
- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas 
individuais dos pacientes e elaborando relatórios estatísticos; 
- Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária 
e serviços odontológicos, prevendo recursos necessários; 
- Realizar perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, para 
fornecer atestados, laudos, licenças, e outras informações; 
- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de ações na área 
de saúde bucal do Município, de acordo com as necessidades diagnosticadas; 
- Participar da formulação e execução de levantamento epidemológico do Município, 
identificando prioridades, para determinar os programas a serem desenvolvidos; 
- Integrar as atividades de outros setores buscando promover ações conjuntas; 
- Sistematizar e avaliar periodicamente as experiências desenvolvidas; 
- Elaborar executar programas de atualização e aperfeiçoamento de equipes 
odontológicas e áreas afins; 
- Executar serviços radiológicos; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
 Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais; 
b) Especial: Contato com o público; 
c) O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Completo Específico; 
a) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRO. 
 

Cargo: 
PROFESSORES – NÍVEL SUPERIOR 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Orientação a aprendizagem do aluno; 
- Participar do processo de planejamento das atividades escolares; 
- Organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem; 
- Contribuir para o aprimoramento da quantidade do ensino; 
- Participar na proposta pedagógica da escola, elaborar e cumprir o plano de trabalho 
segundo; proposta pedagógica da Escola, zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Planejar e executar o trabalho docente; 
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 
- Estabelecer mecanismo de avaliação; 
- Constatar necessidade e carências dos alunos e propor o seu encaminhamento a 
setores específicos de atendimento; 
- Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 
- Organizar registro de observações do aluno; 
- Participar de atividades extra-classe; 
- Coordenar área de estudo; 
- Integrar órgão complementares da escola: 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Horário: 30 horas semanais 
b) Especial: Sujeito a uso de uniformes tipo jaleco ou guarda-pó, trabalhos extra-classe, 
fora do local de trabalho e em dias de feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Ensino Superior Completo; 
b) Habilitação: Habilitação específica para a área docente, com registro no Ministério 

da Educação. 
 
PSICÓLOGO 
 ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública; 
- Participação da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando 
levantamentos da situação dos serviços de saúde animal do município, identificando 
prioridades, para determinação de programas a serem desenvolvidos; 
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- Realizar avaliação periódica dos serviços prestados; 
- Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral 
(Programas de Vigilância Sanitária); 
- Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral à 
saúde animal; 
- Participar de programas e atividades de educação sanitária animal, visando a melhoria 
da saúde do rebanho do município; 
- Participar junto ao setor componente, das atividades relacionadas com o 
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; 
- Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos 
serviços de saúde animal. 
- Dar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de padronização, aquisição, 
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de 
saúde animal; 
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de 
diagnóstico e acompanhamento clínico; 
- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40/ horas semanais; 
b) Especial: Contato com o público; 
d)  O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: Nível Superior Específico; 
b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no Conselho 
de Classe. 
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Secretaria Municipal de Administração 
CONCURSO PÚBLICO 001/2006 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO 
 
 
 
 
 
 

Eu, 
_____________________________________________________________________ 
 
Portador do RG n°___________,CPF n°_____________________________________ 
 
Residente à _________________________________________ n°________________ 
 
Bairro__________________________________Município_______________________ 
 
Declaro para o fim específico de Inscrição no Concurso Público 001/2006 da Prefeitura 
Municipal de Denise-MT, que não acumulo cargos nas situações proibidas pela 
legislação em vigor. (Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal). 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

 
 
 

 
Denise, ______ de ______________ de 2006. 

 
 
 
 
 

______________________________________  
Assinatura do Candidato 
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Secretaria Municipal de Administração 
CONCURSO PÚBLICO 001/2006 

 
INSCRIÇÃO Nº. ________/2006 CARGO: ________________________________________________ 
 
NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO _______/______/________ 
LOCAL:____________________________________________ ESTADO:____________ 
SEXO  (  ) MASCULINO  (  ) FEMININO 
RG:__________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR________/______ 
 

CPF:______________________G. DE ESC.:_____________________________________________ 
ENDEREÇO:___________________________________________________Nº__________ 
BAIRRO:________________________CIDADE:______________________ESTADO_____ 
FONE:(  )__________________ 
 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (   )  
Declaro a exatidão das informações fornecidas, sob pena de indeferimento da inscrição e aceitação de 
todas as normas e condições estabelecidas no Edital 001/2006 do Concurso Público Municipal de Nova 
Olímpia. 

 
Denise – MT. _____ de __________________ de 2006. 

 
_________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

_________________________                                    __________________________ 
 Responsável pela Inscrição                                            Presidente da Comissão 

 
Homologação da Inscrição em _____ / _______/2006. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE 
Secretaria Municipal de Administração 

CONCURSO PÚBLICO 001/2006 
 
                            CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
 
INSCRIÇÃO Nº. ________/2006 CARGO: _______________________________________                 
 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ 
 
Portador de Necessidades Especiais (   ) 
 
                              __________________________________ 
                                        Assinatura do candidato 
 
                  ____________________________________ 
                                      Responsável pela Inscrição 
Data de realização do Concurso: 17/12/2006 
Observação importante: 
O candidato deverá comparecer no local das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de 
Documento de identificação original (o mesmo apresentado no ato da inscrição), cartão de identificação, 
lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.  

 
Colar foto 

do 
candidato 

 

 
Colar foto 

do 
candidato 
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Secretaria Municipal de Administração 
CONCURSO 001/2006 

 
 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 
 

 
 
 
 
Nome:_______________________________________________________________ 
 
Nº da Inscrição:________________ 
 
Cargo a que se candidata:_______________________________________________ 
 
 
 
     Titulação Acadêmica 
 
 
Descrição 

 
Curso 

   
Pontuação 

  
Observações 

Doutorado    
Mestrado    
Especialização    
Treinamentos    
Total de Pontos    
 
 
 
 
 

_____________________ 
Raquel Becker Perim 

Presidente da Comissão 
 
 
 
 
______________________              _____________________ 
Elizandra Bevilacqua               Eliane Pederiva Franco 
Membro                Membro 


