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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ/MF n° 07.209.245/0001-72, neste ato através da COMISSÃO ESPECIAL DE 

ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nomeada pela Portaria nº 325, de 

12 de maio de 2022, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, 

TORNA PÚBLICO, aos interessados a realização de Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022, para 

contratação por tempo determinado, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 

público, de acordo com a Lei Municipal n° 234/2009, Lei Complementar Municipal nº 047/2020 que dispõe 

sobre o Plano de Cargos Carreira e Remunerações e demais legislações e normativas vigentes aplicadas ao 

caso. 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES: 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, operacionalização caberá ao 

Departamento de Recursos Humanos, juntamente com a Comissão Especial de Organização e Avaliação, 

nomeada através da Portaria n° 325/2022. 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para as vagas constantes na tabela 

do item 2. 

1.3. O candidato classificado poderá ser convocado apenas para ocupar cargo no órgão de sua lotação, 

obedecendo ao critério de necessidades específicas da municipalidade e o relevante interesse público. 

1.4. A carga horária, escolaridade, salário e demais especificações dos cargos são as estabelecidas na Lei 

Complementar Municipal nº 047/2020 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreira e Remunerações, bem 

como, na Lei Complementar Municipal nº 046/2020 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município.  

1.5. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a Contratação de profissionais e formação de CR 

– Cadastro de Reserva. 

1.6. As contratações ocorrerão no Regime Jurídico Especial, sendo garantidos aos contratados os direitos 

previstos na Lei Municipal n° 234/2009 e na Lei Complementar Municipal nº 046/2020, desde que sejam 

compatíveis com a precariedade da contratação e não sejam direitos exclusivos dos servidores públicos 

efetivos. 

1.7. As datas constantes deste Edital poderão sofrer eventuais alterações ou retificações em casos de 

interesse público ou visando garantir a legalidade, isonomia e transparência do processo, circunstância que 

será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado.  
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1.8. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial do Estado de 

Mato Grosso/MT. 

1.9. As publicações na íntegra serão disponibilizadas em caráter informativo no endereço eletrônico 

http://www.ipirangadonorte.mt.gov.br, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos o 

acompanhamento de todas as publicações.  

 

2.  DAS VAGAS E DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS: 

Código Cargos Vagas Nível Escolaridade CH Vencimento 

(R$) 

Provas Local de 

Trabalho/Lotação 

01 Auxiliar 

Educacional de 

Transporte 

06 
Ensino Fundamental 

Completo 
40 1.568,22 Objetivas Sede 

02 Agente de 

Desenvolvimento 

Educacional 

CR 
Ensino 

Médio/Técnico 
40 1.937,62 Objetivas Sede 

03 Professor com 

licenciatura em 

Educação Física 

01 

Ensino Superior 

Completo em Curso 

Superior em 

Licenciatura 

Educação Física e 

inscrição ATIVA no 

respectivo Conselho 

de classe 

30 4.589,20 Objetivas Sede 

04 Psicologo 

01 

Graduação em Curso 

de Psicologia; 

Inscrição no Conselho 

Regional da classe - 

CRP 

40 6.443,60 Objetivas Sede 

05 Assistente Social 

01 

Ensino Superior 

Completo em Serviço 

Social com Inscrição 

no Conselho Regional 

da classe 

30 5.643,23 Objetivas Sede 
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2.1. As contratações do presente processo seletivo se darão de acordo com a necessidade da Administração 

Pública, nos termos da Lei Municipal nº 234/2009. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1. As inscrições serão efetuadas somente pela internet, através de acesso ao site 

https://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/Processo-Seletivo/ entre os dias 16 de maio de 2022 a 20 de maio 

de 2022 até as 00h00min.  

3.2. Aos candidatos que não tiverem acesso à internet, a Prefeitura disponibilizará computadores na 

Biblioteca Pública Municipal, situado na Rua Rio Solimões, n° 539, Centro, Ipiranga do Norte – MT, no 

período das 07h00min às 11h00min, para que os interessados possam efetivar as respectivas inscrições. 

3.3.  Não haverá nenhuma forma de recolhimento de taxa de inscrição, sendo que o candidato, antes de 

efetivar a inscrição, deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital, para 

evitar eventuais indeferimentos. 

3.4.  Ao preencher o Requerimento de Inscrição o candidato deverá colocar os dados com atenção, vedada 

qualquer alteração posterior. 

3.5.  Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido. 

3.6.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a aceitação formal das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.7.  As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o Município de Ipiranga do Norte do direito de excluí-lo do Processo Seletivo, nos 

casos de preenchimento com dados incorretos, bem como, se constatado posteriormente serem 

inverídicas as referidas informações. 

3.8.  Após o preenchimento do requerimento de inscrição no site, deverá ser o referido documento 

impresso, pois deverá ser entregue no dia e local da prova.  

3.9. O candidato cujas informações prestadas não forem verdadeiras, além da desclassificação, estará 

sujeito às penalidades previstas em lei; 

3.10. Da regularidade e aceitação das inscrições: 

3.10.1.  Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições com eventuais cumprimentos de 

condicionantes ou em desacordo com as normas constantes deste Edital do Processo Seletivo Simplificado. 

3.10.2.  Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, quando ofertado mais de 

um. 
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3.11. Encerradas as inscrições, será publicado, até o dia 23 de maio de 2022, o Edital Complementar no site 

da Prefeitura (www.ipirangadonorte.mt.gov.br) e no diário Oficial de Contas 

(https://www.tce.mt.gov.br/diario), com a relação das inscrições deferidas. 

3.12. O candidato somente será considerado inscrito neste processo seletivo, após ter cumprido todas as 

instruções descritas no item 3 e seus subitens. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE: 

4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais estão reservados um mínimo de 5% (cinco por 

cento) das vagas dos cargos previstos neste Edital, de acordo com a Lei Federal nº. 7.853/89 e Decreto 

Federal nº 3.298/99. 

4.1.1. Se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se 

reservando vagas para pessoas com necessidades especiais;  

4.1.2. se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo 

que o número de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro 

subsequente.  

4.1.3. Nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, considera-se pessoa portadora de necessidade especial 

todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar um cargo adequado e de progredir no mesmo 

fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência ou limitação física, mental ou sensorial 

reconhecida. 

4.1.4. Qualquer pessoa portadora de necessidade especial poderá se inscrever neste Processo Seletivo 

Simplificado para ingresso temporário de excepcional interesse público nos cargos da Prefeitura Municipal, 

desde que atenda às suas exigências. 

4.1.5. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e 

apresentará o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 

deficiência, nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº. 3.298/99. 

4.1.6. O candidato portador de necessidade especial deverá corresponder ao perfil traçado para o 

preenchimento do cargo.  

4.1.7. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem 

prestadas. 

4.1.8. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá, resguardadas as características 

inerentes às provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a Prefeitura 

dispuser, na oportunidade. 

http://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/
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4.1.9. Para que sejam considerados aprovados os candidatos portadores de necessidades especiais 

deverão obter, durante todo o Processo Seletivo Simplificado, a pontuação mínima estabelecida para todos 

os candidatos, sendo expressamente vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às 

condições para sua aprovação. 

4.2. Na realização das provas, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência física 

somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 40 do 

Decreto Federal nº 3.298/99. 

4.3. A Comissão Especial de Organização e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado não se 

responsabilizará pela elaboração de prova específica para o portador de necessidade especial que não a 

comunicar a necessidade no ato da inscrição. 

4.4. Por ocasião da posse dos candidatos classificados a Secretaria de Administração da Prefeitura 

Municipal procederá à análise da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido. 

4.5. Os candidatos PNE gozarão dos benefícios da Lei Federal nº. 7.853/89 e do Decreto Federal nº 

3.298/99, somente em relação ao cargo mencionado no item 2 deste edital, e, caso seja efetuada reserva 

de vaga para tal finalidade. 

4.6. Se não houver candidatos aprovados e/ou classificados que sejam PNE, a(s) vaga(s) a eles destinada(s) 

será (ão) revertida(s) em favor dos candidatos em situação normal. 

 

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS: 

5.1. O Processo Seletivo Simplificado será de provas escritas objetivas. 

5.1.1. A duração da prova será de até 3h00min (três) horas, prazo este que deverá ser utilizado pelo 

candidato para realização da prova e preenchimento da folha de respostas. 

5.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 

de posse de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 

- Cédula de Identidade - RG; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Certificado Militar; 

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

- Passaporte. 

5.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, contendo 20 (vinte) questões 

de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 
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(uma) alternativa correta. Na folha de resposta será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de 

uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  

5.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 

qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

5.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 

máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular ou qualquer material que não seja 

o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e 

deixados sob a mesa do respectivo candidato até o término da prova. 

5.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 

especificados acima será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  

5.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais 

em serviço. 

5.1.8. Será, também, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que incorrer nas seguintes 

situações: deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade 

os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização 

das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no 

caderno de provas e às demais orientações expedidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado.  

5.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de 

Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 

respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja 

correta. 

5.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 

documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 

5.1.11. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 

pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 

5.1.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após transcorrido, no mínimo, 1 

(uma) hora do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar 

ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas.  

 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 



 

Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 07.209.245/0001-72 

 

 

6.1. Será divulgado no dia 26 de maio de 2022 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 

homologadas após as etapas recursais, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada 

em Edital na Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT e disponibilizada no site da Prefeitura 

Municipal de Ipiranga do Norte, www.ipirangadonorte.mt.gov.br.  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO: 

7.1. Dos critérios de classificação: 

7.1.1. A classificação final dos candidatos se dará pela soma da pontuação atribuída a cada questão, 

divulgando-se o seu resultado em ordem decrescente. 

7.1.2. Cada questão terá peso 0,5 (cinco décimos), podendo o candidato atingir a nota máxima de 10,0 

(dez). 

 

7.2. Da desclassificação: 

7.2.1. Será considerado desclassificado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

7.2.1.1. Obtiver um percentual menor que 50% (cinquenta por cento) na soma final da nota. 

7.2.1.2. Ausentar-se do local de aplicação da Prova. 

7.2.1.3. Descumprir as normas constantes deste Edital ou as impostas pela Comissão Especial de 

Organização e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022. 

7.2.1.4. Utilizar-se de meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de documentos, ou 

ainda, que seja flagrado com “cola” ou passando “cola” para outro candidato. 

7.2.1.5. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

7.2.1.6. Não entregar a documentação exigida no ato da posse no prazo determinado no ato convocatório, 

ressalvados os casos permitidos por lei. 

7.2.1.7. Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. 

7.2.1.8. Aprovados, não comparecerem nos locais, prazos, horários e condições especificados nos atos de 

convocação. 

 

7.3. Dos critérios de desempate na classificação: 

7.3.1. Havendo empate na contagem de pontos na classificação em qualquer cargo, serão obedecidos os 

critérios de desempate pela ordem a seguir: 

7.3.1.1. Candidato mais idoso. 

 

8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 
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8.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital, está prevista para serem aplicadas no 

dia 29 de maio de 2022, com início às 08h00min na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizada 

na Avenida Rio Amazonas, 262, Bairro dos Rios, Ipiranga do Norte - MT.  

8.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos ou ainda da situação da 

pandemia (COVID19) a data e os horários previstos no item 8.1. poderão ser alterados, situação esta que 

será comunicado e divulgado com antecedência pela Comissão. 

 

9. DAS NORMAS: 

9.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 

nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 

Especial de Organização e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado e aos Fiscais, o direito de excluir da 

prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, 

bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução 

individual e correta das provas. 

9.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o 

fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 

9.3. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização 

das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato 

no Processo Seletivo Simplificado.  

9.3.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar 

um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela 

guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.  

9.4. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. 9.4.1. A 

exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros 

sanitários do local que não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam 

realizando as provas. 

9.5. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. 9.5.1. Assim, 

ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não 

poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável 

fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local 

de provas.  

9.6. Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.  
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9.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa 

de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado. 

 

10. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR: 

10.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização 

da referida prova, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT, publicado no 

órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da prefeitura municipal no link: 

www.ipirangadonorte.mt.gov.br. 

 

11. DOS RECURSOS: 

11.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados: 

11.1.1. Perante a Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, no prazo de 01 (um) dia, contado do primeiro 

dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra: 

a) Inscrições não homologadas; 

b) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  

c) Questões das Provas e Gabarito Preliminar. 

 

11.2.  O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, à prefeitura municipal através do e-mail 

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br, constando no assunto do mesmo “RECURSO PSS 003/2022 

– IPIRANGA DO NORTE” com as seguintes especificações:  

− nome do candidato;  

− número de inscrição;  

− número do documento de identidade;  

− cargo para o qual se inscreveu;  

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  

11.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso 

para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da 

questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  

11.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 

datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de 

questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  

mailto:recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br
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11.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 

mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, 

não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  

11.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no órgão de imprensa oficial do município, no site 

da prefeitura e disponibilizada no site da prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte 

www.ipirangadonorte.mt.gov.br.  

 

12. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: 

12.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,00 (dez) pontos e terá caráter 

eliminatório. 

12.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior 

a 5,00 (cinco) pontos. 

12.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima na prova objetiva será desclassificado do Processo 

Seletivo Simplificado. 

12.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 

12.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I - 

Conteúdo Programático, parte integrante deste Edital. 

 

13. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 

13.1. O resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva está previsto para ser divulgado no dia 02 de junho 

de 2022, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT, publicado no órgão 

de imprensa oficial do município e disponibilizado no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br. 

 

14. DO RESULTADO: 

14.1. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 06 de junho de 2022, a partir das 17h00min, 

mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – MT, publicado no órgão de imprensa 

oficial do município e disponibilizado no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br  

 

15. DA CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO: 

15.1. Os candidatos classificados serão convocados para admissão, atendendo às necessidades da 

Administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o limite de vagas estabelecido 

neste Edital ou naquelas vagas criadas por lei durante a validade do Processo Seletivo Simplificado.  

http://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/
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15.2. Os candidatos serão convocados por edital publicado, na imprensa local e em local de costume da 

Prefeitura, ou mesmo por ofício dirigido ao candidato que deverão comparecer em data, horário e locais 

preestabelecidos para contratação e receberem a designação do respectivo local de trabalho. 

15.3. Para contratação o candidato deverá apresentar fotocópia da documentação juntamente com os 

documentos originais que comprove o que segue abaixo: 

15.3.1. Cédula de Identidade; 

15.3.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88); 

15.3.3. Certidão de Casamento ou Nascimento; 

15.3.4. Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos (se for o caso); 

15.3.5. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

15.3.6. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

15.3.7. Certidão de quitação eleitoral; 

15.3.8. Título de Eleitor; 

15.3.9. Atestado Médico Adicional expedido de acordo com as exigências da Administração Municipal pela 

Medicina do Trabalho; 

15.3.10. Ter registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, 

incluindo-se comprovante de quitação de anuidade; 

15.3.11. Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

15.3.12. Comprovante de Escolaridade; 

15.3.13. Declaração negativa de acúmulo de cargo público, reconhecida em cartório; 

15.3.14. Declaração de não ter infringido as leis que fundamentaram este Edital, reconhecida em cartório; 

15.3.15. Cartão/Número do PIS/PASEP; 

15.3.16. Cópia onde consta o número, a data e o órgão de emissão da Carteira de Trabalho; 

15.3.17. Comprovante de residência em nome do candidato ou declaração de residência reconhecida em 

cartório; 

15.3.18. Declaração de bens, reconhecida em cartório; 

15.3.19. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco 

anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado; 

15.3.20. Declaração de não ter sido demitido por justa causa do serviço público, reconhecida em cartório; 

15.3.21. Certidão negativa de débitos fiscais com o município de Ipiranga do Norte. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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16.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições 

do Processo Seletivo Simplificado, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal 

pertinente. 

16.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 

verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os 

atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

16.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas 

e outras publicações referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado. 

16.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado do Processo Seletivo Simplificado, as 

folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo 

prazo de cinco anos. 

16.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 

realizador, após o resultado. 

16.6. O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO terá prazo de validade de 06 (seis) meses; 

16.7 Os contratos temporários celebrados em decorrência do presente teste seletivo terão vigência de 06 

(seis) meses podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei Municipal 234/2009 e suas alterações. 

16.8. Para efeito de admissão, o candidato convocado deverá ser considerado apto na avaliação psicológica 

e avaliação de Saúde Ocupacional, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura 

Municipal de Ipiranga do Norte – MT e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos pelo 

Edital de Convocação. 

16.9. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 

no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de 

Ipiranga do Norte - MT, através da Comissão Especial de Organização e Avaliação do Processo Seletivo 

Simplificado. 

16.10. Durante a vigência do processo seletivo simplificado, devido à hipótese de abertura de novas vagas 

por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, ficam considerados como CADASTRO RESERVA os 

candidatos relacionados no Resultado (pós-recurso) deste processo, que exceder em quantidade de vagas 

oferecidas para cada cargo neste Edital, obedecida rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo 

de vagas estabelecidas em lei. O candidato poderá ser convocado para nomeação na medida em que 

surgirem novas vagas, por cargo, observando-se o exclusivo interesse da Prefeitura Municipal de Ipiranga 

do Norte - MT. 
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16.11. Entende-se como cadastro reserva a inscrição dos candidatos aprovados com direito garantido à 

nomeação quando houver o surgimento de novas vagas, desde que dentro das necessidades, regras e do 

prazo de validade do presente concurso. 

16.12. Terminadas todas as fases recursais, o Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte homologará a 

classificação final dos candidatos no presente seletivo. 

16.13. Os vencimentos apresentados neste edital referem-se a presente data. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Ipiranga do Norte- MT, 13 de maio de 2022.  

 

 

ORLEI JOSÉ GRASSELI 

Prefeito Municipal 

 

 

DINARA LOURDES FALCHETTI 

Comissão Especial de Organização e Avaliação 

Presidente 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1) AUXILIAR EDUCACIONAL DE TRANSPORTE (Nível Fundamental Completo) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Tipos e gêneros textuais. Ortografia: 

acentuacã̧o, emprego de letras e divisão silab́ica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuacã̧o. Classes 

e emprego de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposicã̧o, conjuncã̧o, 

interjeicã̧o e adveŕbio. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da oracã̧o (periódo simples e 

composto). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Significado das palavras: sinônimos, 

antônimos, denotacã̧o e conotacã̧o. 

MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com 

conjuntos. Operações com números inteiros e racionais. Fatoração e números primos: divisibilidade, 

máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Operações e problemas com razões, proporções e 

porcentagens. Regra de três: simples e composta. Juros simples e composto. Sistemas lineares: equações, 

inequações, sistemas e problemas. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, 

triângulos e quadriláteros. Leitura de gráficos. Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, 

volume etc. Perímetro e área de figuras planas, volumes de sólidos.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da polit́ica, economia, 

transporte, sociedade, meio ambiente, educacã̧o, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentav́el, 

seguranca̧ pública, energia, relacõ̧es internacionais, suas inter-relacõ̧es e vinculacõ̧es históricas. 

 

2) AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (Nível Médio Completo) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Pronomes pessoais retos e oblíquos (átonos e tônicos): definição, morfologia e 

sintaxe. Formas de tratamento usuais, de reverência e suas abreviaturas. Noção de sujeito, predicado e 

predicação verbal. Função dos complementos verbais na oração. Objeto direto e objeto indireto e suas 

formas de apresentação. Objeto direto preposicionado. Conceito de regência verbal. Casos em que a 

regência verbal apresenta discordância entre a linguagem formal e a informal. Conhecer a regência de 

alguns verbos. Regras de uso da crase. Voz ativa e voz passiva. Voz passiva analítica e pronominal. Conceito 

de colocação pronominal. Verbo intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação. Predicado verbal e 

predicado nominal. Conceito de aposto. Distinção entre complemento nominal e adjunto adnominal. 

Formas do pronome relativo e seu uso. Gêneros textuais: poema lírico, poesia, cartas e e-mails, narrativa 

de mistério, narrativa policial, cordel, notícia, crônica, anúncio, diário pessoal, artigo Conceituação de frase, 

oração e período. Período simples e período composto. Orações coordenadas. Oração principal e oração 

subordinada. Orações subordinadas e seus valores sintáticos: substantiva, adjetiva e adverbial. Orações 
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reduzidas. Emprego dos tempos simples do modo indicativo: presente, pretérito (perfeito, imperfeito, 

mais-que-perfeito), futuro (do presente e do pretérito). Emprego dos tempos simples do modo subjuntivo: 

presente, pretérito imperfeito e futuro. Emprego do infinitivo pessoal e impessoal. Emprego do gerúndio e 

particípio. Gêneros textuais: linguagem poética, narrativa realista, fantástica e maravilhosa, dissertação e 

narração: conceitos e diferenças. Exposição e argumentação – Diferenças Interpretação de texto. 

Acentuação e pontuação.  

MATEMÁTICA: Potenciação e suas propriedades. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros e racionais. 

Elementos da teoria de conjuntos: pertinência, subconjunto, conjunto vazio, representação simbólica e em 

diagrama. O conjunto dos números reais. MDC por subtrações sucessivas. Razão e proporção. Regra de três 

composta. Operações com radicais. Fórmula para resolver qualquer tipo de equação de 2º- grau. Noções 

de função. Frações algébricas. Cálculo do m.m.c. de expressões algébricas. Teorema de Pitágoras. Diagonal 

de um quadrado, cubo e paralelepípedo. Ampliação e redução de figuras. Razões trigonométricas no 

triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Demonstrações propriedades dos triângulos equiláteros e 

isósceles. Demonstrações propriedades dos quadriláteros: diagonais, bissetrizes, ângulos internos. Cálculo 

de áreas em polígonos regulares. Volume de alguns sólidos: prisma, cilindro. Porcentagem; Equações do 1º 

e 2º Graus. Funções. Inequações do 2º Grau. Progressão aritmética Logaritmos. Razão e proporção. 

Resolução de problema.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 

Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística e Social do Brasil. Conhecimentos Gerais do 

Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso e do País (História, geografia e cultura).  

 

3) PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Nível Superior) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Avaliação Escolar; 2. Currículo Escolar; 3. Conteúdos de Aprendizagem; 

4. Teorias Pedagógicas; 5. Educação Inclusiva; 6. PCNS; 7. Educação Continuada 8. Alfabetização e 

Letramento; 9. Projeto Político Pedagógico; 10. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/96); 11. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei 8.069-90); 12. Resoluções CEE/MT; 13. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 14. Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil; 15. Base Nacional Comum (BNCC); 16. Habilidades motoras; 17. Método de 

confrontação; 

 

4) PSICOLOGO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação 

linguística. Interpretação de texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e 
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Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 

pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de 

maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: 

emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, 

homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos, ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, 

encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrantes 

e acessórios da oração. Orações coordenadas e orações subordinadas. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Lei Orgânica do Município. Aspectos geográficos, históricos, artísticos, físicos, 

econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado do Mato Grosso e do município de Ipiranga 

do Norte. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com 

economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 

inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado do Mato Grosso e do município 

ocorridos até a data da realização da prova, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cidadania, direitos 

humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos; 2. 

Desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS e CREAS; 3. Atuação do Psicólogo no trabalho com 

famílias no CRAS e no CREAS; 4. Desenvolvimento Cognitivo; 5. Lei Orgânica de Assistência Social; 6. Sistema 

Único de Assistência Social; 7. Estatuto da Criança e do Adolescente; 8. Estatuto do Idoso; 9. Adolescência 

normal e patológica: identidade, sexualidade, socialização intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro; 10. 

Seguridade Social; 11. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS; 12. Lei Maria da Penha; 

13. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal; 14. Saúde mental ; 15. Estudo 

de caso; 16. Vida adulta: as relações afetivas e produtivas; 17. Aposentadoria, Velhice: perdas e ganhos, 

sua inserção social; 18. Psicologia Social e psicologia comunitária. 

 

5) ASSISTENTE SOCIAL 

LÍNGUA PORTUGUESA: Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação 

linguística. Interpretação de texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e 

Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 

pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de 

maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: 

emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, 

homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos, ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, 
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encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrantes 

e acessórios da oração. Orações coordenadas e orações subordinadas. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Lei Orgânica do Município. Aspectos geográficos, históricos, artísticos, físicos, 

econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado do Mato Grosso e do município de Ipiranga 

do Norte. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com 

economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 

inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado do Mato Grosso e do município 

ocorridos até a data da realização da prova, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cidadania, direitos 

humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos; 2. 

Desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS e CREAS; 3. Atuação do Psicólogo no trabalho com 

famílias no CRAS e no CREAS; 4. Desenvolvimento Cognitivo; 5. Lei Orgânica de Assistência Social; 6. Sistema 

Único de Assistência Social; 7. Estatuto da Criança e do Adolescente; 8. Estatuto do Idoso; 9. Adolescência 

normal e patológica: identidade, sexualidade, socialização intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro; 10. 

Seguridade Social; 11. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS; 12. Lei Maria da Penha; 

13. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal; 14. Saúde mental; 15. Estudo 

de caso; 16. Vida adulta: as relações afetivas e produtivas; 17. Aposentadoria, Velhice: perdas e ganhos, 

sua inserção social; 18. Psicologia Social e psicologia comunitária. 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1) AUXILIAR EDUCACIONAL DE TRANSPORTE 

I. Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de 

destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 

desembarque nos pontos próprios;  

II. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte 

escolar;  

III. Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da 

janela;  

IV. Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local;  

V. Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes;  

VI. Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque;  

VII. Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos;  

VIII. Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares;  

IX. Ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos e executar tarefas afins;  

X. Verificar a permanência no Veículo Escolar durante o trajeto;  

XI. Uso de crachá específico que deverá ser portado em local visível durante toda a execução do 

Serviço;  

XII. Observar a definição dos alunos a serem atendidos dando especial atenção à critérios como: 

problemas crônicos de saúde;  

XIII. Menor faixa etária e maior distância entre a residência e a escola; 

XIV. Executar outras tarefas correlatas ao transporte escolar;  

XV. Nas horas complementares, em relação a sua jornada de trabalho, permanecer nas Unidades 

Escolares, da Rede Municipal de Ensino, auxiliando o Inspetor de Alunos, na unidade e fora dela, com 

funções correlatas deles.  

XVI. Participar no transporte de alunos quando necessitarem de atendimentos especializados na área 

médica;  

XVII. Participar no transporte de alunos quando eles estiverem em excursões, lazer, esporte, cultura ou 

qualquer tipo de atividades educacionais fora da Unidade Escolar; 

XVIII. Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; Participar cursos, palestras, 

simpósios, fóruns e demais atividades educacionais da Rede Municipal de Ensino; 

XIX. Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço;  

XX. Executar outras tarefas inerentes as unidades escolares, da Rede Municipal de Ensino 
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2) AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

I. Auxiliar os professores nas atividades recreativas e educacionais dos alunos;  

II. Auxiliar na higiene, alimentação, repouso, segurança e bem-estar dos alunos, sempre que for 

necessário, nos horários estabelecidos pela direção, e em projetos da Secretaria Municipal de 

Educação;  

III. Encaminhar a criança para os pais ou responsável na chegada e saída da instituição educativa; 

Auxiliar em passeios externos e excursões;  

IV. Desenvolver e auxiliar nas atividades de recreação bem como no incentivo de aprendizagem 

das crianças;  

V. Manter a organização da sala e higiene dos materiais, brinquedos e equipamentos;  

VI. Zelar pela segurança, bem-estar e higienização das crianças, de acordo com rotinas 

estabelecidas;  

VII. Observar rigorosamente as determinações e informações da direção sobre comportamento e 

problemas de saúde das crianças sob sua responsabilidade, seguindo as orientações das mães 

ou responsáveis; 

VIII. Administrar e auxiliar na alimentação das crianças, acompanhar e assegurar o êxito da 

alimentação como parte do processo de desenvolvimento;  

IX. Proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças;  

X. Manter a equipe informada sobre as ocorrências, problemas detectados e eventuais 

enfermidades;  

XI. Comunicar toda e qualquer irregularidade que tiver conhecimento;  

XII. Proporcionar atividades para integração e desenvolvimento das crianças, tais como música, 

brincadeiras, histórias e atividades lúdicas e de recreação;  

XIII. Recepcionar a comunidade escolar, pais e visitantes, encaminhando-os à direção;  

XIV. Atender às solicitações de material escolar ou de assistência às crianças em suas atividades 

educativas; 

XV. Colaborar com o processo de inclusão da criança com necessidades especiais, orientar, proteger 

e cuidar para que ela permaneça ou transite com segurança nos diferentes espaços;  

XVI. Cooperar no processo de integração e inserção desta no ambiente escolar;  

XVII. Ter comprometimento contra qualquer preconceito ou discriminação que venha afetar a 

criança no âmbito escolar;  
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XVIII. Prestar cuidados aos alunos com necessidades educacionais especiais;  

XIX. Participar das reuniões de equipe, do planejamento, execução e avaliação do projeto político 

pedagógico da unidade escolar;  

XX. Desenvolver com as crianças as rotinas de atividades pedagógicas sob supervisão, orientação e 

coordenação do professor responsável;  

XXI. Participar de cursos de formação profissional, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal 

de Educação; 

XXII. Acompanha, auxilia e orienta os alunos com Necessidades Educacionais Especiais nas 

Atividades de Vida Diária (AVD`s) como: higiene, alimentação e locomoção;  

XXIII. Auxilia o professor na realização das atividades junto a todos os alunos, oferecendo suporte à 

turma para que o professor realize atividades com os alunos portadores de necessidades 

especiais bem como apoiando os alunos com deficiência na realização das atividades planejadas 

pelo professor regente. 

 

3) Professor com Licenciatura em Educação Física: 

I. Ministra aulas de Educação Física contribuindo para o enriquecimento das experiências 

pedagógicas, favorecendo nos alunos o desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos e 

emocionais proporcionando o desenvolvimento integral do aluno como indivíduo; 

II. Ensina os alunos a lidarem com a vitória e a derrota, trabalhar em equipe e adotar práticas 

esportivas para sua saúde. 

III. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

IV. Desenvolver a regência efetiva; 

V. Controlar e avaliar o rendimento escolar; 

VI. Executar tarefa de recuperação de alunos; 

VII. Participar de reunião de trabalho; 

VIII. Desenvolver pesquisa educacional; 

IX. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade; 

X. Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; 

XI. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente; 

XII. Manter o planejamento em dia, cumprindo os direitos de aprendizagens, as 10 competências e 

os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC; 
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XIII. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

XIV. Cumprir a hora-atividade, conforme PPP da unidade escolar. 

 

4. Psicologo 

I. Desenvolver programas de ajustamento psicossocial no contexto organizacional;  

II. Traçar perfil psicológico; Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados 

científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico;  

III. Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados; 

Realizar entrevistas complementares;  

IV. Propor soluções convenientes para os problemas de desajuste profissional e social; Colaborar 

no planejamento de programas de educação, assistência social e saúde, e na avaliação de seus 

resultados;  

V. Atender aos portadores de deficiência mental e sensorial ou portadores de desajuste familiar e 

social, encaminhando-os aos órgãos competentes ou classes especiais;  

VI. Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade;  

VII. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 

VIII. Desenvolver, aplicar e manter atualizados programas nas áreas de treinamento, recrutamento 

e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho;  

IX. Realização de entrevistas individuais, dinâmicas de grupos e a aplicação de testes psicológicos 

para admissão e relotação de servidores na estrutura administrativa do município; 

X. Treinamento e desenvolvimento de servidores através de cursos, seminários e workshops;  

XI. Acompanhamento em comissão de readaptação funcional de servidores;  

XII. Realiza estudos e pesquisas científicas relacionados à Psicologia Organizacional e do Trabalho;  

XIII. Pesquisa de cultura organizacional;  

XIV. Pesquisa de clima organizacional;  

XV. Desenvolve políticas de retenção de pessoal;  

XVI. Descreve e analisa cargos;  

XVII. Avalia desempenho;  

XVIII. Participa em processos de desligamento de pessoal e programas de preparação para 

aposentadoria;  

XIX. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas com sua especialidade, que 

venham a ser solicitadas por seus superiores. 
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5. Assistente Social 

I. Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem como preparar 

programas de trabalho referentes ao Serviço Social;  

II. Organizar e instalar no Município um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que 

constitui unidade obrigatória do processo de implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

responsabilizando-se por seu funcionamento;  

III. Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas 

e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço 

social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 

reintegração dessas pessoas à sociedade;  

IV. Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que busquem 

o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou 

ao meio social;  

V. Ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como 

menores carentes ou infratores;  

VI. Agilizar exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com 

problemas de saúde;  

VII. Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades 

educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual;  

VIII. Planejar, executar e analisar pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas 

e especificações para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde 

e formação de mão-de-obra;  

IX. 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;  

X. Assistiras famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, 

educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência 

harmônica entre os membros;  

XI. Elaborar e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação 

de material e medicamentos necessários;  
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XII. Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, 

para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por 

doenças ou acidentes decorrentes do trabalho;  

XIII. Proceder ao atendimento e análise das questões assistenciais que lhe forem apresentadas pela 

população economicamente carente da municipalidade;  

XIV. Encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos 

mesmos e assistindo os familiares;  

XV. Orientar investigações sobre situação moral, pessoal e financeira de pessoas que desejarem receber 

ou adotar crianças abandonadas;  

XVI. Fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a subsidiar o planejamento habitacional nas 

comunidades;  

XVII. Prestar assistência a condenados por delito ou contravenção, bem como a suas famílias e na 

sociedade;  

XVIII. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

XIX. Realiza entrevistas com os servidores que estão em posse de atestados médicos;  

XX. Emissão de laudos e relatórios periciais e encaminhamento aos médicos peritos;  

XXI. Realização de parecer social para encaminhamento a perícia médica;  

XXII. Agendamento de perícia médica;  

XXIII. Encaminhamento do servidor a perícia médica;  

XXIV. Agendamento de exame médico quando solicitado pelo médico perito para conclusão da perícia;  

XXV. Organização da documentação para análise médico pericial;  

XXVI. Realização de Visitas domiciliares aos servidores em auxílio quando necessário;  

XXVII. Realização de parecer social, relatando as visitas domiciliares realizadas; 

XXVIII. Acompanhamento às perícias médicas quando necessário;  

XXIX. Diálogo com os médicos peritos para esclarecimentos das situações de saúde apresentadas pelos 

servidores;  

XXX. Acompanhamento as readaptações de função, encaminhando os servidores readaptados a nova 

avaliação médico pericial e realizando visitas domiciliares quando necessário.  

XXXI. Executar outras atividades compatíveis com asespecificadas, ou conforme a necessidade do 

Município e determinação superior.  

XXXII.  Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
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ANEXO III - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação do Edital de Abertura de Inscrição– divulgação no site Prefeitura 

e Diário Oficial 
13/05/2022 

Período de Inscrições 16/05/2022 a 20/05/2022 

Publicação da Homologação das Inscrições e divulgação dos locais das 

provas– divulgação no site e Diário Oficial  
23/05/2022 

Recurso - das Inscrições 24/05/2022 

Publicação das Inscrições após recursos – sites e diário oficial 26/05/2022 

Data da realização das provas para todos os Cargos 29/05/2022 

Divulgação do Gabarito Preliminar (site Prefeitura) 30/05/2022 

Recurso do Gabarito Preliminar 31/05/2022 

Resultado preliminar da classificação e gabarito final (sites e diário) 02/06/2022 

Recurso – Resultado final da classificação   03/06/2022 

Classificação Final nos sites e Diário Oficial 06/06/2022 

 

 


