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  Anexo I  
 

DOS CARGOS E DAS VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Nº CARGOS 
 

Requisitos 
Tipos de 
Provas 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga  
Horária 

 

VAGAS 

Local de 
Trabalho 

      Normal CR PNE Total 

01 ENFERMEIRO 
Ensino Superior Completo na 
área com Registro no 
Conselho de Classe 

Objetivas + 
Títulos 2.141,00 40h 03 - - 03 Sede/Município 

02 PROFESSOR DE PEDAGOGIA 

Ensino Superior Completo 
em Pedagogia ou Normal 
Superior com Habilitação em 
Educação Infantil 

Objetivas + 
Títulos 

960,00 20h 
05 

 
- 1 06 Sede/Município 

03 PROFESSOR DE PEDAGOGIA 
Ensino Superior Completo 
em Pedagogia ou Normal 
Superior 

Objetivas + 
Títulos 960,00 20h 05  1  6 Sede/Município 

04 PROFESSOR DE PEDAGOGIA 
Ensino Superior Completo 
em Pedagogia ou Normal 
Superior  

Objetivas + 
Títulos 

 
960,00 

 
20h 05 - - 05 

Zona Rural – 
Gleba 

União/Padovani  

05 
PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

Ensino Superior Completo na 
área  

Objetivas + 
Títulos 

 
960,00 

 
20h 01 - - 01 

Zona Rural – 
Gleba 
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NÍVEL MÉDIO 

Nº CARGOS 
 

Requisitos 
Tipos de 
Provas 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga  
Horária 

 

VAGAS 

Local de 
Trabalho 

      Normal CR PNE Total 

01 AUXILIAR DE CRECHE 
Ensino Médio Completo Objetivas + 

Títulos 
777,50 30h 05 

 
- 

 
- 

05 Sede/Município 

02 NUTRIÇÃO ESCOLAR 
 
Ensino Médio Completo  

Objetivas + 
Títulos 

746,40 30h 01 
 
- 

- 01 
Zona Rural – 

Gleba 
União/Padovani 

03 NUTRIÇÃO ESCOLAR 
Ensino Médio Completo  Objetivas + 

Títulos 
746,40 30h 01 

 
- 

- 01 Sede/Município 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Nº CARGOS 
 

Requisitos 
Tipos de 
Provas 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga  
Horária 

 

VAGAS 

Local de 
Trabalho 

 
 

 
   

Norm
al 

CR PNE Total 

01 MOTORISTA 

Ensino Fundamental 
Completo + Curso de 
Condutor de Veículos de 
transporte Escolar + Carteira 
Nacional de Habilitação 
Categoria “D” 

Objetiva 692,25 40h 06 
 
- 

- 06 
Zona Rural – 

Gleba 
União/Padovani 

02 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
Ensino Fundamental 
Completo 

Objetivas + 
Títulos 678,00 30h 05 

 
- 

- 05 Sede/Município 

03 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
Ensino Fundamental 
Completo 

Objetivas + 
Títulos 678,00 30h 01 

 
- 

- 01 
Zona Rural – 

Gleba 
União/Padovani 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
O conteúdo programático das provas do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 da Prefeitura 
Municipal de Matupá – MT está distribuído em grupos por grau de escolaridade, de acordo com as 
disposições deste anexo. 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada cargo consistirão em: 

1. Língua Portuguesa; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Conhecimentos Específicos; 

LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos 
1. Interpretação de texto; 2. Sinônimo e antônimo; 3. Ortografia; 4. Divisão silábica; 5. Acentuação 
gráfica; 6. Pontuação; 7. fonética: letras, fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), 
encontro consonantal, dígrafo; 8. Classe de palavras: (classificação e uso) substantivo, artigo, adjetivo, 
preposição, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção e interjeição; 
  
 
CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos 
1. História do Estado de Mato Grosso: Período Colonial; a descoberta de ouro; o abastecimento da 
região; a descoberta de novas minas; criação da capitania de Mato Grosso; a economia: erva mate, 
poaia, borracha, casas comerciais, usinas de açúcar e pecuária; a questão da escravidão; 2. Período 
Republicano: o coronelismo e a 1.ª República; a divisão do Estado de Mato Grosso;os processos de 
migração; 3. Geografia do estado de Mato Grosso: Os municípios de Mato Grosso; Localização 
geográfica; Os componentes do meio físico e suas relações: relevo, clima, hidrografia e vegetação; A 
utilização dos recursos naturais e a Preservação ambiental; Aspectos da colonização oficial e particular 
em Mato Grosso e a formação dos municípios; Fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. 
Meios de transporte e comunicação; Atividades econômicas; 4. Município de Matupá: aspectos 
históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e outros; poder legislativo e executivo; 5. 
Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do Mundo, do País e do Estado de Mato Grosso e do 
Município de Matupá adquiridos através dos meios de comunicação. 
 
 
Manutenção e Limpeza: 1. Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; 2. Limpeza de 
paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, 
vasos e pias; 3. Polimento de objetos, peças e placas de metal; 4. Uso e cuidados com materiais de 
limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; 5. Limpeza de ruas e coleta de lixo; 6. Serviços 
de capinagem, jardinagem, aceramento de cercas, podas de árvores, serviços de serventes de obras; 7. 
Prevenção de acidentes; 8. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
 
Motorista: 1. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; 2. Legislação de trânsito: regras 
gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; 
velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a 
apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações 
básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e contravenções de 
trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de 
defeitos simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar combustível; 9. Cuidados 
necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre 
sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do 
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veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; 
atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
 
 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada cargo consistirão em: 

1. Língua Portuguesa; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Conhecimentos Específicos e Legislação de Saúde Pública  

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos 
 1. Interpretação de texto; 2. Uso informal e formal da língua; uso da língua e adequação ao contexto, 
norma culta; 3. Elementos da comunicação e funções da Linguagem; 4. Significação de palavras: 
antonímia, sinonímia, homonímia, paronímia. Polissemia. Denotação e conotação.  5. Ortografia; 6. 
Classes de palavras; 7. Estrutura e formação de palavras. 8. Acentuação gráfica e tônica.  9. Sintaxe: 
oração e período, tipos de sujeito, tipos de predicado, processos de coordenação e subordinação, 
regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e verbal, pontuação.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Para todos os cargos. 
Historia Política e Econômica de Mato Grosso, 1.1 Fundação de Cuiabá, 1.2, 1.3 o ouro de Cuiabá; 
1.4; Índios Paiaguás;  1.5 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.6 A Rusga; 1.7 Mato Grosso na guerra do 
Paraguai; 1.8 Divisão do Estado. 
Geografia de Mato Grosso 1.1 Mato Grosso e a região Centro-Oeste; 1.2 Geopolítica de Mato Grosso; 
1.3 Ocupação do território; 1.4 Aspectos socioeconômicos de Mato Grosso; 1.5 Dinâmica da população 
em Mato Grosso; 1.6 A economia do Estado no contexto nacional; 1.7 A urbanização do Estado;  
História do Município de Matupá 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 1.2 Aspectos econômicos e 
sociais; 1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, econômico, 
social e ambiental. 
Conhecimentos Básico De Informática.   
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos 
através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); 
Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto;  
 
Auxiliar de Creche: Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, 
formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-
sepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. O cuidado humano. Doenças mais 
comuns na infância; Considerações sobre a alimentação das crianças; Adaptações ambientais; Higiene, 
vestuário e cuidados com a pele; Transtornos do sono: insônia e sonolência excessiva; Alterações do 
comportamento: irritação, agitação e agressividade; Instabilidade e quedas;  
 
Nutrição Escolar: 1. Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e outros materiais; 2. 
Controle de materiais e utensílios usados na cozinha; 3. Higiene e limpeza da cozinha; higiene e 
limpeza dos utensílios; higiene e saúde corporal; 4. Reconhecimento de gêneros alimentícios 
impróprios do consumo humano; 5. Limpeza de pisos, móveis e objetos diversos; 6. Conhecimentos 
inerentes ao funcionamento de copa/cozinha; 7. Regras de atendimento padrão de servir formalmente 
uma refeição; 8. Técnicas de confecção de bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral; 9. Técnicas 
de armazenamento de alimentos naturais e congelados; 10. Conhecimento sobre diversos tipos de 
equipamentos de cozinha; 11. Noções básicas de culinária; 12. Regras de hierarquias no serviço público 
municipal. 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada cargo consistirão em: 

1. Língua Portuguesa com interpretação de texto; 
2. Conhecimentos Gerais; 
3. Conhecimentos Específicos e Legislação de Saúde Pública; 
4. Conhecimentos Específicos, sobre Didática e Fundamentos da Educação. 

LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos 
1. Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão 
textual; coerência textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de 
linguagem. 2. Ortografia. 3. Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas; acento diferencial; acentuação dos hiatos; acentuação dos ditongos. 4. Morfologia: 
estrutura e formação de palavras, processos de formação de palavras; classes de palavras: verbo, 
substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. 5. 
Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos acessórios da oração (aposto, 
adjunto adnominal, adjunto adverbial), termo independente (vocativo); orações coordenadas e orações 
subordinadas; concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência verbal; uso da 
crase; pontuação. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Para todos os cargos. 
Historia Política e Econômica de Mato Grosso, 1.1 Fundação de Cuiabá, 1.2, 1.3 o ouro de Cuiabá; 
1.4; Índios Paiaguás;  1.5 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.6 A Rusga; 1.7 Mato Grosso na guerra do 
Paraguai; 1.8 Divisão do Estado. 
Geografia de Mato Grosso 1.1 Mato Grosso e a região Centro-Oeste; 1.2 Geopolítica de Mato Grosso; 
1.3 Ocupação do território; 1.4 Aspectos socioeconômicos de Mato Grosso; 1.5 Dinâmica da população 
em Mato Grosso; 1.6 A economia do Estado no contexto nacional; 1.7 A urbanização do Estado;  
História do Município de Matupá 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 1.2 Aspectos econômicos e 
sociais; 1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, econômico, 
social e ambiental. 
Conhecimentos Básico De Informática.   
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos 
através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); 
Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto;  
 
 
CONHECIMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA – Enfermeiro. 
Constituição Federal do Brasil, 1988 – Artigos 196 a 200; 2. Leis Orgânicas da Saúde – Nº 8080, de 19 
de setembro de 1990 e Nº 8142, de 28 de dezembro de 1991. 3. NOB – SUS/01/96 – Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. 4. NOAS – SUS 01/2002 – Norma Operacional da 
Assistência à saúde. 5. CONASS – Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS, Pacto de 
Gestão, Regulação Assistencial. 6. Pacto de Atenção Básica. A obrigatoriedade de notificação pelo 
profissional de saúde, de algumas doenças transmissíveis. 7. Política de Saúde no Brasil, da Republica 
velha ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições; Doutrinas e 
Competências. – princípios e diretrizes do SUS. 8. Planejamento, Organização, Direção e Gestão; 
Recursos Humanos do SUS. Programação Pactuada e Integrada. 9. Política Nacional de Humanização. 
10. Princípios Básicos do Financiamento e Gestão Financeira. 11. Indicadores de Saúde; 12. Transição 
Demográfica e Epidemiológica - Vigilância Epidemiológica. 
Enfermeiro: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção 
e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de 
doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de 
exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem 
Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do 
sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, 
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musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em 
Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de 
enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; 
Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-
Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e 
curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS SOBRE CONHECIMENTO SOBRE DIDATICA E FUNDAMENTOS DA 

EDUCAÇÃO – Para os cargos de Professor. 
A função social da escola pública; O conhecimento científico e os conteúdos escolares; LDB; Escola 
ciclada; A história da organização da educação brasileira; Os elementos do trabalho pedagógico 
(objetivos, planejamento, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção 
de desenvolvimento humano; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, 
referente à saúde, alimentação e higiene. Legislação da Educação, Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica do Estado de Mato Grosso e Município de Matupá/MT; Principais influências 
Pedagógicas da atualidade; História da Educação a partir do século XX; Educação Inclusiva; Pedagogia 
do Campo; Fundamentos da Psicologia da Educação; Ética Profissional; Interdisciplinaridade; Temas 
transversais; Princípios de Avaliação. 
 
 
 
 

Matupá – MT, 14 de janeiro de 2013. 
 
 
 
 

Ivaine Molina 
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
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ANEXO III – MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

 
 

 

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO 

  

 

Eu (nome completo) _____________________________________________, (nacionalidade)______________, 

(estado civil) ________________, (profissão) _______________________, nascido(a) em _________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº ____________________, residente na 

Rua/Av.___________________________________________, nº _____, Bairro __________________________, Cidade de 

________________________________ Estado _________, CEP_______________, Telefone nº ____________________, NOMEIO 

E CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR(A) o(a) senhor(a) (nome completo) 

_______________________________________________, (nacionalidade) ______________, (estado civil) _________________, 

(profissão)_______________________, nascido(a) em ________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº ____________________ e do CPF nº ____________________, residente na 

Rua/Av.___________________________________________, nº _______, Bairro __________________________, Cidade de 

________________________________ Estado _________, CEP_______________, Telefone nº ____________________,  para o 

fim específico de assinar o requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura 

Municipal de Matupá – MT.  

 

_________________________, ______ de __________________ de 2013. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
  
 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): ____________________________________________________________ 

RG Nº ___________________________________ CPF Nº ____________________________________ 

CARGO: __________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO: _________________________ 

 

MARQUE COM X A PROVA OBJETO DO RECURSO: 

GABARITO (   )       RESULTADO(   ) 

ESCREVA OS DADOS DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO: 

QUESTÃO Nº: _____________________________________________________________________________  

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________, ______ de __________________ de 2013. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do(a) requerente 

 
OBS: No caso de recursos referentes ao gabarito oficial, o recurso deverá ser individual, por questão, 
com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, 
comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas e livros, nomes dos 
autores, etc. juntando, sempre que possível cópia dos comprovantes, e ainda a exposição de motivos e 
argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado, e ainda, o 
requerimento deverá ser digitado ou datilografado, caso contrário, não será aceito.      
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULO 
  

 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): ____________________________________________________________ 

RG Nº ___________________________________ CPF Nº ____________________________________ 

CARGO: __________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO: _________________________ 

Venho por meio do presente, em atendimento ao Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2013, 

apresentar os documentos comprobatórios dos títulos. 

 

 
Tabela de pontuação de títulos 

Pontuação 
Máxima 

Pontos 
Informados pelo 

Candidato 

Pontuação Final 
deferida pela 

Comissão 

1. Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso 

de Graduação (somente 
para os cargos de 

Ensino Fundamental e 
Médio). 

 
 

2 

 
 

2 

  

2. Cursos de Capacitação na 
área de Educação 

0,50 por certificado 
de no mínimo 40 h. 

2   

3. Certificado ou Diploma 
de Especialização igual 

ou superior a 360 horas. 

4 pontos 4   

4. Certificado ou Diploma 
de Mestrado 

6 pontos 6   

5.  Certificado ou Diploma 
de Doutorado 

8 pontos 8   

6. TOTAL  

 

Nestes termos. 

Peço deferimento. 

_________________________, ______ de __________________ de 2013. 

______________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

(Para uso exclusivo da Comissão do Processo Seletivo Simplificado) 

Deferimento: (   ) Sim (   ) Não Pontuação Atribuída: _____________________ 

Motivo:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Matupá – MT, _____ /_____ /2013. 
 
Assinatura dos membros da Comissão Julgadora: 
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ANEXO IV 
 

ATRIBUICÕES DOS CARGOS 
 

 
 
CARGO: Enfermeiro: Receber e encaminhar o paciente, apresentado e explicando os procedimentos a 
serem realizados; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na verificação de sinais 
vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar 
e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; 
realizar exames e testes específicos; notificar os pacientes com suspeita de doenças de notificação 
compulsória; realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia; realizar sondagem nasogástrica, 
nasoentreal e vesical; realizar procedimentos de isolamento; realizar procedimentos de suporte 
avançado de vida; realizar anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para 
cirurgia; observar o quadro pós-operatório e intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; 
promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; atuar de forma 
integrada com profissionais de outras instituições; atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; realizar suas atividades 
com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, considerando que a responsabilidade da 
atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, 
tanto em nível individual como coletivo; tomar decisões visando o uso apropriado, a eficiência, a 
eficácia e o custo efetividade da força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e 
práticas; avaliar, manter o sigilo das informações confiadas, na interação com outros profissionais de 
saúde e o público em geral.   
 
CARGO: Professor (comum a todos os cargos de Professor): Participar da elaboração do Plano 
Escolar; Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e / ou aula e atividades 
afins; Participar das decisões referentes ao agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica; Executar atividades de recuperação de alunos; Colaborar no processo de 
orientação educacional; Proceder à observação dos alunos identificando necessidades e carências de 
ordem social, psicológica, material ou de saúde que interferem na aprendizagem encaminhando aos 
setores especializados de assistência; Participar dos Conselhos de série ou de classe; Manter 
permanente contato com os pais dos alunos ou seus responsáveis, informando-os e orientando-os 
sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo dados de interesse para o processo educativo; 
Participar de atividades cívicas, culturais e educativas; Executar e manter atualizados os registros 
escolares e os relativos às suas atividades específicas e fornecer informações conforme as normas 
estabelecidas; Incentivar hábitos de ordem e asseio aos educandos, zelando pela limpeza do ambiente 
de trabalho e pela economia e conservação do material sob sua responsabilidade; Sugerir a aquisição 
do material didático, em geral, necessário ao aprimoramento do processo educativo; Executar tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 
 
CARGO: Auxiliar de Creche: Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos 
educacionais de artes diversas; acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 
proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na 
alimentação; servir refeições e auxiliar crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a 
desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as quando 
necessário, para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição 
médica; prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais 
quanto à higiene infantil, comunicando-lhe os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe 
imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua 
responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou 
ao final do período de atendimento; apurar a freqüência diária e mensal dos menores; auxiliar no 
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recolhimento e entrega das crianças que fazem uso do transporte escolar, acompanhando-as na 
entrada e saída do mesmo, zelando assim pela sua segurança; executar tarefas afins; outras atribuições 
contidas em manuais de trabalho fixadas por Decreto. 
 
 
CARGO: Nutrição Escolar: Atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e 
distribuição da alimentação escolar. 
 
 
CARGO: Motorista: é o profissional condutor de veículos, compreendendo todas as especialidades 
permitidas em lei. 
 
 
CARGO: Manutenção e Limpeza: Funções de limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar e 
transporte. 
 
 
 
  


