PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS
FAPEMS - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS – CARGOS II
Edital 001/2015 _ CARGOS II
DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso
de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para a realização de
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de Cargos pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal, de acordo com as normas e condições seguintes:
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os candidatos aprovados para os cargos disponíveis neste edital serão nomeados sob o Regime Jurídico
previsto na Legislação Municipal vigente.
1.2. A divulgação oficial das informações referentes a este Concurso Público dar-se-á pela publicação de
editais nos endereços eletrônicos www.fapems.org.br e www.paranaiba.ms.gov.br.
1.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações relativas a este concursopúblico,
bem como conhecer as normas complementares, tomando conhecimento de seu conteúdo, para
posteriormente não alegar desconhecimento de qualquer tipo ou natureza.
1.4. Os horários referidos neste edital são os oficiais de Mato Grosso do Sul.

2.

DOS CARGOS
2.1. Os Cargos, objeto deste Concurso e respectivo número de vagas, escolaridade, requisitos, jornada de
trabalho, vencimentos, atribuições e conteúdo programático constam dos Anexos I, II e III deste edital.
2.2. São requisitos básicos para o provimento do Cargo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

ser brasileiro nato ou naturalizado;
estar em gozo dos direitos políticos e civis;
estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da posse;
comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o Cargo, no ato da posse;
apresentar declaração de não acúmulo de Cargo público;
ser considerado apto em exame médico-pericial realizado por Junta Médica designada pela
Prefeitura Municipal;
Não registrar antecedentes criminais, comprovando-se mediante apresentação de certidão negativa
do cartório de distribuição de processos criminais da Justiça Estadual e Federal de jurisdição no
Estado do domicilio do candidato;
Não ter sido condenado por sentença transitada em julgado ou demitido do serviço público por
qualquer órgão ou entidade da União, de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, de qualquer
dos seus Poderes nem ter sofrido penalidades, junto ao órgão fiscalizador, por prática de atos
desabonadores no exercício profissional, comprovado por meio de Certidão Negativa;
Comprovar registro no órgão fiscalizador.

2.3. A formação em curso superior de graduação será comprovada por meio de diploma devidamente
registrado, acompanhado do histórico escolar correspondente.
2.4. A formação em curso de ensino médio será comprovada por meio de diploma ou certificado de
conclusão e/ou histórico escolar correspondente.
2.5. A jornada de trabalho será distribuída nos turnos diurno e/ou noturno, inclusive aos sábados, domingos
e feriados, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal.
2.6. A remuneração inicial correspondente ao vencimento-base para o cargo que consta do ANEXO I, deste
edital.
2.7. Os documentos comprobatórios dos requisitos constantes no subitem 2.2, 2.3 e 2.4, quando for o caso,
7.3 serão exigidos no ato da posse, sendo condição indispensável para esse ato.
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2.8. As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente concurso
poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação.
3.

DAS INSCRIÇÕES
3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos para a investidura no cargo. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e
a expressa aceitação das normas e condições do concurso estabelecidas neste edital e em seus anexos,
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2. No endereço eletrônico www.fapems.org.br será disponibilizado o Sistema de Inscrição e este edital de
abertura das inscrições, contendo a regulamentação e informações referentes ao Concurso.
3.3. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.fapems.org.br, solicitada
no período entre às 13h do dia 01 de setembro de 2015 e às 17h dia 01 de outubro de 2015.
3.3.1. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos de diferentes níveis de escolaridade, sendo
uma para os cargos de Nível Superior Completo e Fundamental Completo e outra inscrição para
os Cargos de Nível Alfabetizado e Médio.
3.3.2. São informações obrigatórias para realizar a inscrição no Sistema de Inscrição:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

o número do CPF;
o nome completo;
o nº do documento de identidade com o órgão expedidor e o estado;
a data de nascimento;
o sexo;
email;
endereço completo;
o cargo a que concorre;
se necessita de atendimento especial para a realização da prova.
3.3.3. As informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva
responsabilidade dos candidatos.

3.4. A taxa de inscrição deverá ser paga através do Boleto Bancário e o valor da taxa de inscrição será de:
a) R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental;
b) R$ 60,00 para os cargos de nível médio;
c) R$ 90,00 para os cargos de nível superior
3.4.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 09 de outubro de 2015.
3.4.2. O candidato poderá reimprimir o Boleto Bancário pelo Sistema de Inscrição do concurso.
3.4.3. O Boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e Correios,
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
3.4.4. No caso de pagamento da taxa de inscrição com cheque, este somente será aceito se do próprio
candidato, sendo considerada sem efeito a inscrição se o cheque for devolvido por qualquer
motivo.
3.5. Os candidatos inscritos nos Concursos normatizados pelos Editais 1, 2 e 3/2010, anulados por meio do
Decreto Municipal n. 182 de 14 de fevereiro de 2011, deverão obedecer as normas vigentes neste
edital e efetuar a validação de sua inscrição no Sistema de Inscrição do Concurso, no endereço
eletrônico www.fapems.org.br, no período entre às 13h do dia 01 de setembro de 2015 e às 17h dia
01 de outubro de 2015.
3.5.1. Quando da validação, o candidato deverá efetuar a inscrição para qualquer um dos cargos
ofertados neste concurso, ficando isento da taxa de inscrição apenas se o cargo escolhido for
do mesmo nível de escolaridade do cargo selecionado no concurso anulado.
3.5.2. O candidato que validar sua inscrição conforme estabelecido no subitem 3.5.1, poderá se
inscrever também em outro cargo diferente do nível de escolaridade optado, respeitando
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asdistribuições descritas no subitem 3.3.1, nesse caso será necessário o pagamento da taxa de
inscrição correspondente.
3.6. A FAPEMS e a COMISSÃO não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de
inscrição, exceto as inscrições validadas de acordo com o item 3.5.1.
3.8. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
edital. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico.
3.9. Após a publicação do edital de convocação para a prova e ensalamento, não serão aceitos pedidos para
quaisquer alterações quanto ao cargo escolhido pelo candidato.
3.10. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do certame por conveniência da Prefeitura Municipal.

4.

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Consideram-se Pessoas com Deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, que regulamenta
a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, bem como na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da
União (portador de visão monocular). A nomenclatura de Pessoas com Deficiência dar-se-á de acordo
com o Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,
aprovados por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda
constitucional, e promulgados pelo Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
4.2. Aos candidatos com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo
inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para os cargos em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.
4.3. As Pessoas com Deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, particularmente em seu Artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere aos requisitos para o cargo, ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, à nota
mínima exigida para aprovação e aos comandos do Decreto Federal nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.
4.4. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar estar ciente das atribuições do cargo
para o qual está se inscrevendo e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo
desempenho das atribuições, para fins de aprovação no período de estágio probatório.
4.5. O candidato com deficiência deverá declarar, no ato da inscrição, que deseja concorrer às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
4.6. Após a aprovação no concurso, devidamente homologado, o candidato que concorreu às vagas
destinadas aos candidatos com deficiência será convocado para se submeter à Junta Médica, designada
pela Prefeitura Municipal, para o fim de verificar se a sua deficiência se enquadra ou não na previsão do
artigo 4º e incisos do Decreto 3.298/1999.
4.6.1. O candidato que não comparecer à perícia médica ou que não for considerado candidato com
deficiência pela junta médica, de acordo com a legislação concorrerá somente às vagas de
ampla concorrência do cargo escolhido.
4.6.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato com deficiência à avaliação que trata o subitem 4.6.
4.6.3. A compatibilidade ou não entre a deficiência e as atribuições do cargo a ser ocupado pelo
candidato será analisada durante o período do estágio probatório, na forma dos artigos 39,
inciso III, e 43, §2º, do Decreto 3.298/1999.
4.7. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria.
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4.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos
demais concursados com estrita observância da ordem classificatória.
5.

DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR AS PROVAS
5.1. Ao candidato com deficiência auditiva, física, mental e visual é assegurado o direito a condições
especiais para fazer as provas. Tais condições não incluem atendimento domiciliar, hospitalar ou
transporte.
5.1.1. O atendimento diferenciado consistirá em: fiscal ledor/transcritor; prova ampliada; acesso a
mesa para cadeirante; ensalamento térreo; tempo adicional de uma hora para a realização da
prova; espaço para amamentação. Ao candidato surdo será garantido o direito à prova
diferenciada traduzida em Língua Brasileira de Sinais.
5.2. Somente será concedido o atendimento diferenciado àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido
neste edital, observando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.3. Será considerada pessoa com deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias constantes do
art. 4º, do Decreto nº. 3.298, de 20/12/1989, publicado no DOU de 21/12/1989, Seção 1, alterado pelo
Decreto nº. 5.296, de 02/12/2004, publicado na Seção 1, do Diário Oficial da União, de 03/12/2004.
5.4. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá:
a)

b)

Preencher o Requerimento de Atendimento Diferenciado, disponível no endereço
www.fapems.org.br, especificando as condições necessárias para realizar a prova, bem como os
equipamentos específicos considerando a natureza da deficiência;
Apresentar cópia do laudo de médico especialista na sua deficiência, expedido no prazo máximo de
12 (doze) meses anteriores à publicação do Edital de Abertura do Processo Seletivo, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente à
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência,
juntamente com o Requerimento de Atendimento Diferenciado.

5.4.1. Os documentos solicitados no subitem 5.4 poderão ser enviados para o endereço eletrônico
contato@fapems.org.br, ou entregues diretamente na Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino
e à Cultura de MS - FAPEMS, Rua Onofre Pereira de Matos, 1.602 – Dourados-MS CEP: 79802011, em dias úteis de 8h às 11h e de 14h às 17h até a data limite para a realização das
inscrições, conforme subitem 3.3 deste edital.
5.4.2. O laudo médico deverá atender às seguintes exigências:
a) Constar o nome e o número do documento de identificação do candidato;
b) Constar o nome, o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e assinatura do
médico responsável pelo laudo;
c) Descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua causa provável, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID);
d) Constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações.
5.5. O laudo médico valerá somente para este certame, não podendo ser devolvido.
5.6. A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita,
deverá, no dia da prova, comparecer com um adulto, que deverá entregar cópia de documento oficial
com foto, responsabilizando-se pela guarda da criança, sendo realizado o registro em ata.
5.7. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente
da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. Contudo, nesse caso, o tempo de prova não será
estendido.
5.8. No momento da amamentação, ficarão presentes somente a candidata lactante, a criança e um fiscal,
sendo vedada a permanência do acompanhante.
5.9. O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado às vésperas das provas, necessitar realizálas em condições especiais, deverá solicitá-las ao Centro de Seleção, enviando requerimento, disponível
na Página do Concurso, anexando o atestado médico comprobatório de sua condição.
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6.

DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. A publicação das inscrições deferidas, local e horário da prova escrita dar-se-ão através de edital
divulgado conforme o subitem 1.2 deste edital.
6.2. Os eventuais erros cadastrais (nome e identidade) deverão ser corrigidos no Sistema de Inscrição,
exceto quanto à omissão do nome e indeferimento da inscrição.

7.

DAS PROVAS
7.1. O concurso constará de:
a) Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
b) Prova de Títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de nível Médio e Superior.
7.2. As provas serão de responsabilidade técnica e operacional da Fundação Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul com interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS –
FAPEMS e estarão sob a coordenação geral da Comissão do Concurso.
7.3. Os documentos aceitos como identificação dos candidatos quando convocados, para realização das
provas, são os seguintes: carteiras de identidade expedidas pelos Institutos de Identificação das
Secretarias de Segurança Pública; pelos Comandos Militares; carteiras expedidas por órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); Carteira Nacional de Habilitação;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
7.3.1. Os documentos de identificação deverão estar dentro do prazo de validade, quando for o caso.
7.4. Para a realização das provas deste Concurso, os candidatos serão convocados através de edital
conforme o subitem 1.2 deste edital.

8.

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
8.1. A Prova Escrita Objetiva será aplicada em Paranaíba/MS, nos períodos matutino e vespertino, no dia 01
de novembro de 2015, com duração de 3 horas.
8.2. Os conteúdos, número de questões, valor da questão e pontuação máxima são os constantes nos
quadros seguintes:

QUADRO DE QUESTÕES
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO:Auxiliar Odontológico
MATÉRIA

NÚMERO DE
QUESTÕES

VALOR DA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

LÍNGUA PORTUGUESA

20

3

60

MATEMÁTICA

10

4

40

NÍVEL MÉDIO
CARGOS:Agente Comunitário de Saúde eTécnico Prótese Dentária .
MATÉRIA

NÚMERO DE
QUESTÕES

VALOR DA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

LÍNGUA PORTUGUESA

15

2

30

RACIOCÍNIO LÓGICO

5

2

10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

3

60
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NÍVEL SUPERIOR
CARGOS:Assistente Social, Medico Veterinário ,Professor Ensino Fundamental II –
Língua Portuguesa, Professor Ensino Fundamental II – Ciências da Natureza.
MATÉRIA

NÚMERO DE
QUESTÕES

VALOR DA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

LÍNGUA PORTUGUESA

15

2

30

RACIOCÍNIO LÓGICO

5

2

10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

3

60

8.3. Os locais de provas serão divulgados em edital conforme o subitem 1.2 deste edital.
8.3.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato: a identificação de seu local de realização da
prova e o comparecimento no horário determinado;
8.3.2. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos e compreenderá as matérias cujos conteúdos programáticos são os
constantes do Anexo III, deste edital;
8.3.3. Cada questão das Provas Escritas Objetivas será composta de cinco alternativas, sendo somente
uma correta;
8.3.4. A nota de cada candidato na prova escrita será calculada pela soma das notas obtidas em cada
matéria que compõe a prova;
8.3.5. Serão considerados reprovados os candidatos que:
a)
b)

obtiverem nota zero em qualquer matéria.
obtiverem rendimento nas Provas Escritas Objetivas, inferior a 50% (cinquenta) do valor total das
mesmas.

8.4. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário fixado, munido do documento oficial de identidade previsto no subitem 7.3 deste edital, caneta
esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
8.5. O candidato, ao ingressar no prédio, deverá dirigir-se à sala em que terá que prestar prova, onde, após
ser identificado, tomará assento e aguardará seu início.
8.6. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário oficial de Mato
Grosso do Sul fixado para o seu início.
8.7. Não haverá 2ª (segunda) chamada para a prova, nem realização da mesma fora da data, horário e local
estabelecidos. O candidato que não comparecer para a realização da prova no dia, no local e no horário
determinados em edital estará automaticamente eliminado do certame.
8.8. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original,
na forma definida no subitem 7.3 deste edital, não poderá fazer a prova e será automaticamente
excluído da seleção.
8.8.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
8.8.2. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador, colhendo a impressão
digital para análise por especialistas em identificação.
8.9. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras
de estudante, carteiras ou certificados de reservista, carteiras funcionais sem valor de identidade nem
documentos de “não alfabetizado”, infantil, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
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8.10. Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer meios eletrônicos, inclusive
aparelhos celulares, que deverão permanecer desligados durante o período de realização das provas.
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, estes poderão ser recolhidos pela Coordenação e
devolvidos ao final da prova. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
8.10.1. Não será permitido o uso de qualquer tipo de acessório que cubra a cabeça e/ou as
orelhas dos candidatos;
8.10.2.
A FAPEMS não se responsabiliza por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, tampouco por qualquer danificação neles
ocorridas.
8.11. O candidato deverá transcrever todas as respostas para o cartão-resposta, que será o único documento
considerado para a correção eletrônica.
8.12. Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, emendas ou
rasuras.
8.13. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, códigos, manuais, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro
candidato;
for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipamento
similar;
faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as
autoridades presentes e com os candidatos;
recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as
mesmas;
ausentar-se da sala, a qualquer tempo portando a folha de resposta;
descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão respostas;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros em qualquer etapa da seleção.

8.14. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será
automaticamente eliminado do certame.
8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão
de afastamento de candidato da sala de prova.
8.16. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou a critérios de
avaliação/classificação.
9.

DA PROVA DE TÍTULOS
9.1. O candidato será convocado para a entrega da documentação relativa aos títulos, mediante edital que
será divulgado conforme o subitem 1.2 deste edital.
9.2. Os títulos entregues pelos candidatos serão pontuados conforme a tabela que segue:
NÍVEL MÉDIO
ITEM

TÍTULOS

01

Diploma ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação de Nível Superior.
Certificado ou Declaração original de curso de aperfeiçoamento ou capacitação
relacionado com as atribuições do cargo ao qual concorre, com carga horária igual ou
superior a 20 horas e com data de realização do curso a partir de 2010.

02

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
MÁXIMA
2,0
2,0
0,5
(porcurso)

1,0
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NÍVEL SUPERIOR
ITEM
01
02
03
02

TÍTULOS
Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em doutorado relacionado
ao cargo.
Diploma ou Declaração original de conclusão e aprovação em mestrado relacionado ao
cargo.
Certificado ou Declaração original de conclusão de curso de pós-graduação em nível de
especialização (mínimo 360 horas) relacionado ao cargo.
Certificado ou Declaração original de curso de aperfeiçoamento ou capacitação
relacionado com as atribuições do cargo ao qual concorre, com carga horária igual ou
superior a 40 horas e com data de realização do curso a partir de 2010.

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
MÁXIMA
3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

0,5
(porcurso)

1,0

9.3. A prova de títulos terá caráter classificatório para todos os cargos de Nível Médio e Nível Superior,
concorrendo apenas os candidatos aprovados na Prova Escrita, Prova Prática e Teste de Aptidão Física,
quando for o caso.
9.3.1. O candidato deverá entregar seus títulos conforme edital próprio a ser divulgado juntamente
com a convocação, divulgado conforme o subitem 1.2 deste edital.
9.4. A comprovação dos títulos far-se-á mediante apresentação de um documento de identificação previsto
no subitem 7.3 deste edital ou por procuração pública ou particular, específica para esse fim, com firma
reconhecida em cartório; e da entrega de fotocópia dos diplomas e/ou certificados de conclusão de
cursos, os quais poderão ser autenticados em cartório, com selo de autenticidade, ou conferidos com o
documento original na data e local específicos para a entrega dos títulos.
9.5. Após a entrega dos títulos, estes não poderão ser substituídos ou devolvidos, nem ser acrescentado
nenhum título aos já entregues.
9.6. Receberá nota zero, na avaliação de títulos, o candidato que não entregar os títulos na forma, na data e
no local estipulados em edital.
9.7. Não serão aceitos títulos entregues por via postal, fax, e-mail, condicional e/ou extemporâneo.
9.8. Os comprovantes de conclusão dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em nível de Especialização,
Mestrado e Doutorado serão aceitos apenas quando oriundos de Instituições de Ensino Superior
reconhecidas e observadas as normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as
pertinentes ao respectivo registro.
9.9. Para comprovação dos cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, serão aceitos certificados ou
declarações de conclusão com data de realização do curso a partir do ano de 2010, não sendo permitido
o fracionamento ou a soma da carga horária de um título para o mesmo item.
9.10. São consideradas informações necessárias nos documentos comprobatórios dos cursos de
aperfeiçoamento ou capacitação:
a)
b)
c)
d)
e)

carga horária;
período do curso;
nome da Instituição com timbre ou carimbo impresso;
assinatura do responsável pela instituição, com identificação e/ou carimbo;
conteúdo programático.

9.11. Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando traduzidos para
a Língua Portuguesa por tradutor oficial e atendida a legislação nacional aplicável.
9.12. Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, designada pela FAPEMS,
observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados no subitem 9.2.
9.13. A nota da prova de títulos será a soma obtida com os títulos válidos.
9.14. Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as informações
necessárias a sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que
parcialmente, sem a devida autenticação ou ainda quando estes forem pré-requisitos para o cargo ao
qual concorre.
9.15. Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez.
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9.16. O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos dos candidatos aprovados na Prova Escrita
será publicado conforme o subitem 1.2 deste edital.
11 DOS RECURSOS
11.1 Serão admitidos recursos quanto à omissão de nome, cargo, à opção considerada como certa nas provas
objetivas (gabarito) e resultados das provas escrita, prática e títulos.
11.2 O candidato poderá recorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente ao
da publicação conforme o subitem 1.2 deste edital.
11.2.1

O pedido de reconsideração deverá ser interposto por meio eletrônico, no endereço
www.fapems.org.br, acessando o Sistema de Inscrição no horário das 8h do primeiro dia e às
17h do segundo dia para essa finalidade.

11.3 Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste edital.
11.4 Após o julgamento dos pedidos de reconsideração interpostos contra o gabarito, formulação ou conteúdo de
questão da Prova Escrita, os pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos que fizeram a prova, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração de gabarito, por
força de impugnações, essa valerá para todos os candidatos e a prova será corrigida de acordo com o novo
gabarito.
11.5 Em hipótese alguma o quantitativo de questões da Prova Escrita sofrerá alteração.
11.6 As alterações de gabarito, caso ocorram, serão divulgadas em edital Específico conforme o subitem 1.2 deste
edital.
12 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
12.1 A classificação final do concurso será feita por cargo, ordem decrescente da somatória de pontos obtidos na
prova escrita objetiva e na prova de títulos, aprovados na prova prática quando for o caso.
12.2 Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios:
a)

Nos casos em que houver candidatos com mais 60 (sessenta) anos, se aplicará o parágrafo único, do
Art. 27 do Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior nota na matéria de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior nota na matéria de Língua Portuguesa;
d) obtiver maior nota na matéria de Raciocínio Lógico;
e) tiver mais idade;
12.3 O desempate será apurado através de processamento eletrônico.
12.4 O resultado do Concurso será homologado pela Prefeitura Municipal e publicado conforme o subitem 1.2 deste
edital, com duas relações nominais dos aprovados por ordem de classificação no cargo, uma geral e outra dos
portadores de deficiência.

13 DA NOMEAÇÃO E POSSE
13.1 Os candidatos aprovados no Concurso serão nomeados por ato do Prefeito Municipal e convocados, através de
edital publicado na imprensa oficial do Município, para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para
provimento do Cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.
13.2 A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal, não
havendo obrigatoriedade do preenchimento imediato de quaisquer das vagas oferecidas.
13.3 A posse dos candidatos que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos será efetivada perante o
Prefeito Municipal ou autoridade delegada.
13.4 Para tomar posse, o candidato nomeado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico-pericial,
divulgado em edital próprio, realizado por junta médica indicada pela Prefeitura Municipal.
13.5 Depois de empossado, o candidato será lotado de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal.
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13.6 A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da nomeação, podendo ser prorrogado por
igual período.
13.7 No ato da posse o candidato deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém Cargo ou
função pública em órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do
Distrito Federal e de Municípios que cause incompatibilidade com o Cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI
e XVII da Constituição Federal de 1988).
13.8 No ato da posse o candidato deverá apresentar declaração de bens, que deverá ser anualmente atualizada, de
acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 da Lei nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa.
13.9 O ingresso no serviço público do candidato aprovado far-se-á na classe inicial do respectivo Cargo.
13.10

Perderá a vaga respectiva, o candidato aprovado que:
m)
n)
o)
p)

não se apresentar para tomar posse no prazo fixado pelo edital de convocação;
não comprovar os requisitos exigidos para provimento do Cargo;
não for considerado apto no exame médico-pericial com as exigências para execução das tarefas do
Cargo de nomeação;
não apresentar a documentação comprobatória necessária para posse no Cargo.

13.11 A classificação dos candidatos com deficiência será feita separada e assegurada aos aprovados a nomeação
alternada, uma para o deficiente e outra para os demais candidatos, até que sejam nomeados todos os
candidatos classificados para as vagas destinadas a essa modalidade de provimento.
13.12 Os candidatos nomeados e que entrarem em exercício só adquirirão a estabilidade após a avaliação especial
de desempenho ao final do período do estágio probatório, de acordo com a legislação vigente.
13.13

O candidato nomeado e empossado que não entrar no exercício será exonerado do Cargo de investidura.

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 O Concurso Público objeto deste edital será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura
de Mato Grosso do Sul – FAPEMS, sendo a ela delegadas as atribuições referentes ao Concurso, pela Comissão de
Concurso Público.
14.2 O candidato será o único responsável em conhecer as atribuições do Cargo e, também, as datas, locais, horários e
procedimentos pertinentes às várias etapas do Concurso Público.
14.3 O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, a contar da data da HOMOLOGAÇÃO do seu resultado,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.
14.4 Durante a vigência do Concurso, por necessidade da Prefeitura Municipal, poderão ser nomeados os candidatos
aprovados, obedecida rigorosamente à ordem de classificação, considerando o quantitativo estabelecido em lei
para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal.
14.5 O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, junto à FAPEMS, dos dados constantes
em sua Ficha de Inscrição, durante a realização do Concurso, em especial do endereço residencial e, após sua
classificação, junto a Prefeitura Municipal.
14.6 Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Concurso, valendo para esse
fim a publicação no órgão oficial do Município.
14.7 A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de atos
dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo
de outros procedimentos legais.
14.8 Não será efetivada a posse de candidato aprovado que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado
ou demitido do serviço público por qualquer órgão ou entidade da União, de Estados, do Distrito Federal ou de
Municípios, de qualquer dos seus Poderes.
14.9 Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao concurso, através do telefone (67) 3422-2046 ou ainda pelo
site www.fapems.org.br.
14.10 As disposições deste edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato
respectivo, através da divulgação do edital correspondente.
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14.11 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste edital serão apreciados pela Comissão de
Concurso Público.

Paranaíba/MS, 31 de Agosto de 2015.
DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA
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ANEXO I
DOS CARGOS E FUNÇÕES

Carga Horária

Salário

Grau de escolaridade

Quantidade
de Vagas

40h

R$952,67

Ensino Fundamental Completo e curso de auxiliar em odontologia,
com carga horária mínima de 300h, com registro em entidade de
classe.

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

Agente Comunitário de Saúde ESF
RURAL 2 (Assentamento Serra)

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

Agente Comunitário de Saúde ESF
RURAL 3 (Distrito do Raimundo)

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

Agente Comunitário de Saúde ESF
RURAL 4 (Distrito do São João do
Aporé)

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

Agente Comunitário de Saúde ESF
RURAL 5 (Distrito do Alto Santana)

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

40h

R$ 1.078,90

Ensino Médio Completo

1

Técnico em Prótese Dentária

40h

R$ 1.143,21

Ensino Médio Completo com curso técnico com registro em
entidade de Classe

1

Assistente Social

20h

R$2.159,40

Ensino Superior em Assistência Social com registro em entidade de
classe

1

Médico Veterinário

20h

R$2.159,40

Ensino Superior em Medicina Veterinária com registro em entidade
de classe

1

Professor Ensino Fundamental II –
Língua Portuguesa

20h

R$1.610,13

Licenciatura Plena com habilitação na área específica, para a
docência de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

1

Professor Ensino Fundamental II –
Ciências da Natureza

20h

R$1.610,13

Licenciatura Plena com habilitação na área específica, para a
docência de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

1

Denominação
Auxiliar Odontológico
Agente Comunitário de Saúde ESF
ANNA LYGIA (Jd. América 1, Jd.
América 2, São José e Universitário)
Agente Comunitário de Saúde ESF
DR. YÁ (Jd. Brasília, Jd. Maria Paula,
Jd. Redentora, Jd. Beira Mar, Jd.
Planalto, Centro)
Agente Comunitário de Saúde ESF
Santa Lúcia (Jd. Ipiranga, Jd. Daniel
6, Jd. Daniel 4, Jd. Inocência,
Paineiras, Lagoa do Areré, São José,
Santa Lucia, Jd. Jussara, Vila Santa
Izabel)
Agente Comunitário de Saúde ESF
RURAL 1 (Distrito do Alto
Tamandaré)

Agente Comunitário de Saúde ESF
SANTO ANTÔNIO (Santo Antonio, Jd.
Karina, Jd. Daniel 1, Ypê Branco
1,Ypê Branco 2, Salomé)
Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIEL MARTINS FERREIRA (Santo
Antonio, Jd. Santa Elisa)
Agente Comunitário de Saúde ESF D.
HILDA (Santo Antônio, Cohab Santa
Rita de Cassia)
Agente Comunitário de Saúde ESF
LEOLINDO VIEIRA (Nossa Senhora de
Lourdes, Santo Antônio, Jd. Daniel 2,
Jd. Daniel 5, Jd. Primavera)
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ANEXO II
DAS ATRIBUÍÇÕES

Denominação
Auxiliar Odontológico

Agente Comunitário de
Saúde

Assistente Social

Médico Veterinário

Professor Ensino
Fundamental II – Língua
Portuguesa

Professor Ensino
Fundamental II –
Ciências da Natureza

Técnico em Prótese
Dentária

Descrição das Atividades
Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao
cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando
horários e disponibilidade dos profissionais; Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los averiguando as necessidades e o histórico
dos mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e
instrumentos odontológicos; Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária; Preparar o material anestésico, de sutura,
polimento, bem como procede a troca de brocas; Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; Fazer
a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional; Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; Preparar,
acondiciona e esteriliza materiais e equipamentos utilizados; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Trabalhar na prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Compreende: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e
sociocultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e
outras políticas que promovam a qualidade de vida.
Planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir,
propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Realizar visitas, perícias técnicas,
laudos, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e
necessidades sociais; organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS; CREAS; CAM e Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes.
Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos; executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; ordenar a formação de recursos
humanos na área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico; fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; participar
do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho; a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; o controle e a fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a saúde; a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; a participação no controle e na
fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; eo controle da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe. Zelar pela aprendizagem
do estudante. Relacionar-se bem com os estudantes. Estabelecer mecanismos de avaliação. Implementar estratégias de recuperação para os estudantes de menor
rendimento escolar. Organizar registros de observação dos alunos. Participar de atividades extraclasse. Realizar ações integradas com o apoio pedagógico. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos. Colaborar com as atividades e
articulação da escola com as famílias e a comunidade. Participar de cursos de formação contínua. Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico –
PPP. Colaborar para a higiene e a segurança do ambiente escolar. Elaborar e cumprir o plano de aula. Cumprir as horas-atividade destinadas ao cargo. Executar tarefas
afins.
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe. Zelar pela aprendizagem
do estudante. Relacionar-se bem com os estudantes. Estabelecer mecanismos de avaliação. Implementar estratégias de recuperação para os estudantes de menor
rendimento escolar. Organizar registros de observação dos alunos. Participar de atividades extraclasse. Realizar ações integradas com o apoio pedagógico. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos. Colaborar com as atividades e
articulação da escola com as famílias e a comunidade. Participar de cursos de formação contínua. Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico –
PPP. Colaborar para a higiene e a segurança do ambiente escolar. Elaborar e cumprir o plano de aula. Cumprir as horas-atividade destinadas ao cargo. Executar tarefas
afins.
Compete ao auxiliar de prótese dentária, sob a supervisão do técnico em prótese dentária ou do cirurgião-dentista: reprodução de modelos; vazamento de moldes em
seus diversos tipos; montagem de modelos nos diversos tipos de articuladores; prensagem de peças protéticas em resina acrílica; fundição em metais de diversos tipos;
casos simples de inclusão; confecção de moldeiras individuais no material indicado; e, curagem, acabamento e polimento de peças protéticas.
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ANEXO III
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

NÍVEL SUPERIOR
LINGUA PORTUGUESA - Para os cargos de Nível Superior
Textualidade: Compreensão e Interpretação de textos. Tipos de textos e respectivos princípios organizacionais
(narração/descrição/dissertação). Diferentes gêneros textuais.
Competências e habilidades linguísticas: Ortografia. Sinônimos/ antônimos/ homônimos/ parônimos/ polissemia.
Pontuação. Classes de palavras (Variáveis e Invariáveis - Destaque para: Flexão de gênero, de número e de grau).
Locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais e interjetivas. Verbos: vozes, tempos e modos; tipos de predicados.
Colocação pronominal. Processos de formação das palavras. Sintaxe de concordância (nominal e verbal). Sintaxe de
regência (nominal e verbal). Estruturas de período simples e composto: Termos essenciais, integrantes e acessórios da
oração. Crase. Figuras de Linguagem (denotação/conotação). Figuras de palavras (comparação e metáfora). Figuras de
pensamento (eufemismo e ironia). Figuras sonoras ou de harmonia (aliteração/onomatopéia). Vícios de linguagem:
ambiguidade, barbarismo (cacografia e silabada), cacofonia, pleonasmo. O Novo Acordo Ortográfico (incluindo-se o
emprego do hífen). Relações entre fonemas e grafemas. Morfologia: estrutura e formação de palavras. Discurso direto
e indireto. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos
de coesão e coerência.
RACIOCÍNIO LÓGICO– Para todos os cargos de Nível Superior
Lógico quantitativo, lógico analítico, lógico crítico e sequências.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social: a) Influência das correntes filosóficas na construção teóricometodológica do Serviço Social: funcionalismo, materialismo histórico, fenomenologia; b) Serviço Social na
contemporaneidade: dimensões históricas, teóricas ético-políticas. Planejamento em Serviço Social: planejamento e
administração de projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social: as principais modalidades de investigação em Serviço
Social. Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção social. Pesquisa social: Elaboração de Projetos, Métodos e
Técnicas Quantitativas e Qualitativas. Projeto Ético Político Profissional: Lei nº 8.662/93 – Regulamentação da
Profissão do Assistente Social; O Código de Ética do Assistente Social. RESOLUÇÕES do CFESS N° 568, nº 383/99, nº
493/2006. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – (Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993); Política
Social: as políticas sociais públicas, A seguridade social: saúde, assistência social e previdência social. Política Nacional
de Assistência Social - PNAS - 2004; Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB); Política Nacional do Idoso
(Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e Decreto Federal nº 1.948, de 3 de julho de 1996); Estatuto do Idoso
(Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13
de junho de 1990); Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei Federal nº 7.853, de 24
de outubro de 1989 e Decreto Federal n º 3.298, de 20 de dezembro de 1999): o Assistente Social e a equipe
multiprofissional. Constituição Federal: Seção II da saúde; Seção III da Previdência, Seção IV da Assistência Social. Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Política Nacional de
Humanização – PNH. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria 2.203, de 05/11/1996 - Norma Operacional Básica
(NOB 01/96).Portaria 373, de 27/2/2002 - NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Resolução 399, de
22/2/2006 - Pacto pela Saúde.
MÉDICO VETERINÁRIO
Vigilância sanitária: métodos de armazenamento, manipulação, conservação e exposição de alimentos
para consumo humano; principais enfermidades transmitidas por alimentos; higienização dos
estabelecimentos e nos manipuladores; Inspeção sanitária de produtos de origem animal: procedimentos
adotados segundo a legislação vigente para a inspeção em abatedouro de bovinos, ovinos, caprinos e
suínos; principais zoonoses transmitidas por produtos de origem animal; higienização e sanitização do
estabelecimento; Legislações: CF 88 arts 196 ao 200, incluindo Emenda 29 no art. 198; Lei 8080/90; Lei
8142/90; NOB 01/96 – Instituída pela Portaria 1742 GM/MS de 30 de agosto de 1996;NOB SUS 01/93;
NOAS SUS 01/02; Port. 648/06 MS; Port. 399/06 MS; Port 687/06 MS; Resolução nº 216 de 2004 da
ANVISA.Epidemiologia: definições e áreas temáticas; cadeia epidemiológica; principais indicadores de
saúde.Imunologia: células do sistema imunológico; mecanismos efetores da imunidade celular e humoral;
conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos; imunoprofilaxia. Zoonoses: definição e classificação;
etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes
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zoonoses: raiva, dengue, febre amarela,leptospirose, brucelose, tuberculose, salmonelose, estreptococose
e estafilococose, doença de lyme, pasteurelose, yersiniose, mormo, clostridiose, criptococose,
histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, doença de chagas, criptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase,
teníase/cisticercose, equinococose, acilostomíase. Doenças de impacto econômico: etiologia, patogenia,
sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle da febre aftosa e anemia infecciosa
equina. Métodos de controle das populações: pombos, roedores, quirópteros, artrópodes peçonhentos,
baratas, moscas, mosquitos e carrapatos. Técnicas cirúrgicas: Cirurgias de esterilização em cães e gatos;
métodos e técnicas de eutanásia em animais domésticos.
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:Capítulossobre educação da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Acessibilidade. Lei
n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 – FUNDEB. Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 - Fixa Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Deliberação Conselho Municipal de Educação de
Paranaíba/MS Nº 008 de 01 de outubro de 2013. Lei Nº 2030, de 17 de junho de 2015 – Aprova o Plano Municipal de
Educação. Tendências pedagógicas; A relação escola, comunidade e família; Tecnologias da Comunicação e
Informação e sua utilização nos processos pedagógicos. Educação como direito social; Gestão democrática da
educação pública.Aspectos filosóficos e sociológicos da educação: a função social da escola.Planejamento e
procedimentos didáticos pedagógicos. Projeto Político Pedagógico – PPP.O trabalho escolar e o processo de inclusão.
A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade). Os processos e
os instrumentos de avaliação da aprendizagem. Organização dos tempos e espaços escolares. Cultura Sul
Matogrossense e do Município de Paranaíba. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos,
encaminhamentos metodológicos e avaliação da aprendizagem). O saber docente e a organização do trabalho
didático. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Interpretação e compreensão de textos. Diferentes gêneros textuais.
Concepções de linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita. Alguns conceitos básicos: texto/discurso, contexto,
intertexto. Ensino e aprendizagem da língua: as práticas de leitura, de produção de textos, de análise linguística e suas
inter-relações. Oralidade. O uso da norma padrão e a adequação da linguagem às diferentes situações de
comunicação. Concepções de gramática. Ortografia. Acentuação gráfica. Fonemas, letras e dígrafos. Funções da
linguagem. Classes de palavras: estrutura, formação e flexão. Emprego das classes de palavras. A oração e seus
termos. A composição do período: coordenação e subordinação. Emprego dos tempos e modos verbais. Emprego das
formas nominais dos verbos. Vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal. Crase.
Semântica e estilística: o significado das palavras: sinonímia, antonímia, paronímia, hiponímia e hiperonímia. Figuras
de linguagem. Denotação e Conotação. Preconceito linguístico. Parâmetros Curriculares Nacionais.
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II –CIÊNCIAS DA NATUREZA
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:Capítulossobre educação da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Acessibilidade. Lei
n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 – FUNDEB. Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 - Fixa Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Deliberação Conselho Municipal de Educação de
Paranaíba/MS Nº 008 de 01 de outubro de 2013. Lei Nº 2030, de 17 de junho de 2015 – Aprova o Plano Municipal de
Educação. Tendências pedagógicas; A relação escola, comunidade e família; Tecnologias da Comunicação e
Informação e suautilizaçãonosprocessospedagógicos.Educação como direito social; Gestãodemocrática da
educaçãopública.Aspectos filosóficos e sociológicos da educação: a função social da escola.Planejamento e
procedimentos didáticos pedagógicos. Projeto Político Pedagógico – PPP.O trabalho escolar e o processo de inclusão.
A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade). Os processos e
os instrumentos de avaliação da aprendizagem. Organização dos tempos e espaços escolares. Cultura Sul
Matogrossense e do Município de Paranaíba. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos,
encaminhamentos metodológicos e avaliação da aprendizagem). O saber docente e a organização do trabalho
didático. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Componentes e propriedades do ar. Pressão atmosférica. Estrutura do
planeta Terra. Componentes e tipos de solo. Cinemática: deslocamento, intervalo de tempo, velocidade, aceleração,
unidades de medida, movimento retilíneo e uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Dinâmica:
grandezas escalares e vetoriais, Leis de Newton, diferentes tipos de forças, força resultante, trabalho, energia,
conservação da energia. Termologia e Termometria: Temperatura, calor, medidas de temperatura, dilatação térmica.
Ondas: natureza das ondas, tipos de ondas, período e freqüência de uma onda. Reflexão, refração, absorção e
difração da luz. Eletricidade e Magnetismo: carga elétrica, corrente elétrica, isolante de eletricidade, condutor de
eletricidade, imãs, magnetismo terrestre. Propriedades da matéria: impenetrabilidade, dureza, maleabilidade,
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ductilidade, tenacidade. Misturas. Constituição da matéria. Reações químicas: reação de síntese, reação de análise,
simples troca, reação de dupla troca. Conceitos básicos de ecologia. Estrutura do Ecossistema. Interações entre os
seres vivos. Sucessão Ecológica. Biomas Brasileiros. Fatores relacionados à degradação dos recursos naturais. Genética
Mendeliana. Teoria Cromossômica da Herança. Herança Ligada ao Sexo. Engenharia Genética: Alimentos transgênicos
e Clonagem. Evolução: a Teoria de Lamarck, a Teoria de Darwin. A Teoria sintética da evolução. Fatores evolutivos.
Especiação. Origem da Vida e das células: biogênese. abiogênese, panspemia cósmica, hipótese autotrófica e
heterotrófica. Estudo da célula: comparação entre células de bactérias, de animais e de vegetais quanto à
composição, estruturas, funções; respiração celular, fermentação, fotossíntese, divisão celular. Morfologia e função
das organelas celulares. Ciclo celular. Meiose e formação de gametas. Características gerais de Vírus. Reinos Monera,
Protista, Fungi, Plantae e Animallia: características gerais e classificação. Anatomia e Fisiologia Humana: Sistema
Nervoso, Sistemas Sensoriais, Sistema Endócrino, Sistema Circulatório, Sistema Respiratório, Sistema Digestório,
Sistema Urinário, Sistemas Reprodutivos Masculino e Feminino. Prevenção às doenças: dengue, febre amarela, gripe,
DST. Temas de urgência nacional - Temas transversais: meio ambiente, saúde, orientação sexual. Parâmetros
Curriculares Nacionais.

NIVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Textualidade: Compreensão e Interpretação de Textos Escritos e Imagéticos. Tipos de textos e respectivos princípios
organizacionais (narração/ descrição/ dissertação).
Competências e habilidades linguísticas: Ortografia. Sinônimos/ antônimos/ homônimos. Pontuação. Concordância
verbal e nominal. Classes de palavras (Variáveis e Invariáveis). Processos de formação das palavras. Sintaxe: a) Termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração. b) Período composto por coordenação. c) Período composto por
subordinação. d) Sintaxe de regência nominal e regência verbal. e) Sintaxe de concordância nominal e verbal. Crase.
Colocação pronominal. Figuras de Linguagem (denotação; conotação). Figuras de Palavras (comparação e metáfora).
Figuras de Pensamento (eufemismo e ironia). Vícios de linguagem: ambiguidade, barbarismo (cacografia e silabada);
cacofonia, pleonasmo. Tópicos de linguagem - uso adequado de certas palavras e expressões.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Lógico quantitativo, lógico analítico, lógico crítico e sequências.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Constituição Federal artigos 196 a 200. Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde 8.080/90.
SUS - Princípios e diretrizes; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do
Sistema Único de Saúde – SUS. Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de
2011; Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de Atenção Primária, n. 30/2011. PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE
AGOSTO DE 2009 Portaria nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, republicada no DOU n.222 de 20/Nov/2009, p. 118.
Estatuto da Criança e do Adolescente - artigos 7º a 14, 19 a 32, 86 a 89. Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de 1 de outubro
de 2003. Portaria 1820 de 2009 (Direitos e Deveres dos usuários). Lei 11.350 de 05/10/2006 e Lei 12.994 de 17 de
junho de 2014. Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002. Decreto 8.474 de 22 de junho de 2015. - Atividades do
ACS a orientação as famílias e a comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas. Trabalho em
Equipe. Visitas Domiciliares. Como proceder em casos de doenças contagiosas. Planejamento local de atividades.
Aleitamento Materno. Cuidados com a alimentação. Programa Nacional de Imunização. Manual completo: "Direitos
sexuais, direitos reprodutivos e métodos.” Promoção da saúde e atenção básica, Redes assistenciais no SUS. Noções
de Ética e cidadania. Programa de Saúde da Família no Brasil. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. A
participação do Agente Comunitário de Saúde em grupos específicos: Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde do
adulto, Saúde do idoso, Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. Ações de educação em saúde na Estratégia Saúde
da Família. Visitas domiciliares e Cadastramento familiar. Vigilância no território. Participação e mobilização social:
conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva da base popular. Programa Bolsa Família e
Cadastro Único.
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Equipamentos e instrumentais: indicação dos equipamentos e instrumentais para ceroplastia ou enceramento,
esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica e fundição. Usinagem e acabamento: polimento. Materiais
odontológicos:indicação, proporção, manipulação e cuidados com gessos odontológicos, ceras odontológicas e resina
acrílica (lenta e rápida). Prótese total: moldeiras ( resina rápida e placa base); chapa de prova(base e arco de oclusão);
montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem, polimerização); consertos(resina rápida), acabamento e
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polimento. Prótese removível:arco de oclusão, montagem de dentes artificiais, acrilização (prensagem polimerização),
consertos (resina rápida), acabamento e polimento. prótese fixa: provisórios, objetivos e técnicas de confecção.
Ortodontia: execução de grampos de retenção e molas, aplicação de resina (ortoclass) nos aparelhos ortodônticos.
Legislação: Lei 8080/90; NOB 01/96 – Instituída pela Portaria 1742 GM/MS de 30 de agosto de 1996 e Lei 8142/90.
Decreto 7.508/2011, Portaria 2.488/2011, Constituição Federal artigos 196 a 200.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Para o cargo de Auxiliar Odontológico
LÍNGUA PORTUGUESA –
Compreensão e Interpretação de Textos e de Imagens. Estabelecimento de relações e de sentidos entre figuras,
imagens em um texto escrito.
Competências e habilidades linguísticas Ortografia (Uso adequado de: R/ RR/S/SS/Z/ Ç/CH/X/G/J/NH/L U/L/SC; XC).
Sinônimos/ antônimos/ homônimos. Sinais de pontuação: (ponto/ vírgula/ponto e vírgula/reticências/ ponto de
interrogação/ ponto de exclamação). Concordância verbal e nominal. Classes de palavras: a) Variáveis: Substantivos:
flexão (gênero, número e grau); Adjetivos: flexão (gênero, número e grau.). Artigos definido e indefinido. Numeral.
Pronomes (colocação pronominal). Verbos Regulares (Tempos e Modos). b) Invariáveis: Advérbios e locuções
adverbiais. Interjeições e locuções interjetivas. Preposições. Conjunções. Processo de formação das palavras
(derivação/ composição). Sintaxe: a) Termos essenciais da oração: Tipos de sujeitos (determinado; indeterminado;
orações sem sujeito). Predicado verbal (intransitividade; transitividade direta; transitividade indireta). Predicado
nominal. b) Sintaxe de regência nominal e regência verbal. c) Sintaxe de concordância nominal e verbal. d) Período
composto por coordenação. e) período composto por subordinação. Figuras de Linguagem (denotação; conotação).
Figuras de Palavras (comparação e metáfora). Figuras de Pensamento (eufemismo e ironia). Tópicos de linguagem uso (adequado de certas palavras: (a cerca de/ acerca de/ cerca de/ há cerca de; a fim/ afim; a menos de/ há menos
de; ao encontro de/ de encontro a; a/ há; aonde/ onde; mas/ mais; mau/ mal).
MATEMÁTICA:
Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais. Problemas envolvendo as quatro
operações. Sistema de unidades de comprimento. Unidades de tempo. Sistema monetário.

