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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017  

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  

EDITAL DE ABERTURA Nº001/2017 

  

 O Prefeito Municipal de Nova Nazaré, João Teodoro Filho, no uso de suas 

atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX 

da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e Lei Municipal Nº 475, de 24 

de janeiro de 2017, torna público que fará realizar Processo Seletivo Simplificado, 

para contratação de funcionários nos termos do presente edital.  

  

 1 – ENTIDADE EXECUTORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

1.1 – O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a 
responsabilidade da Prefeitura e Câmara Municipal de Nova Nazaré, obedecendo 
às normas deste Edital.  
  

2 – DAS INSCRIÇÕES  
2.1. São condições básicas para a inscrição:  
2.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, l da CF/88).  
2.1.2 Estar ciente de que deverá possuir, na data da contratação, a qualificação 
mínima exigida para o cargo e a documentação prevista no subitem 7.3.1 a 7.3.16 
desse edital.  
2.1.3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas nesse edital.  
  

2.2. As inscrições deverão ser efetuadas presencialmente no período de 
30/01/2017 a 10/02/2017 das 07:30h mim até as 12:30h min. (Dias úteis). 
  

2.3. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para 
o Processo Seletivo Simplificado antes de efetuar a sua inscrição, a fim de evitar o 
cancelamento desta, bem como certificar-se de que preenche as condições 
exigidas para a contratação temporária de excepcional interesse público do cargo 
público.  
  

2.4. A inscrição terá valores conforme tabela abaixo: 
 

Estagiário Isento 

Ensino Fundamental Incompleto R$ 15,00 

Ensino Fundamental Completo R$ 20,00 

Ensino Médio R$ 25,00 

Ensino Superior R$ 50,00 

As guias deverão ser tiradas no departamento de tributação no ato da inscrição, 
com vencimento para 10/02/2017. 
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2.5. Não serão aceitas inscrições em caráter condicional, por via postal, fac-simile 
(fax), correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro modo não especificado no 
subitem 2.2 ou 2.3 desse edital.  
  

2.6. O candidato é responsável pela fidedignidade das informações prestadas no 
requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros ou 
do não preenchimento de qualquer campo desse formulário.  
  

2.7. O candidato ao preencher o requerimento de inscrição, declara, sob as penas 
da lei, estar ciente e de acordo com as exigências e normas estabelecidas para esse 
Processo Seletivo Simplificado, bem como possuir os requisitos para a 
contratação temporária de excepcional interesse público do cargo público e estar 
em condições de apresentar os documentos comprobatórios, caso venha a ser 
empossado.  
  

2.8. A homologação das inscrições será divulgada por meio de edital nos 
endereços eletrônicos: www.novanazare.mt.gov.br e 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/.  
  

2.9. Da não homologação das inscrições, caberá recurso no prazo de 01 (um) dia 
útil, a contar da data de sua divulgação, ao Presidente da Comissão de 
Fiscalização desse Processo Seletivo.   
  

2.10. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas nesse edital em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.  
  

2.11. O presente edital estará disponível na página do endereço eletrônico: 
www.novanazare.mt.gov.br e https://diariomunicipal.org/mt/amm/., sendo de 
responsabilidade exclusiva do Candidato a obtenção desse material.  
  

2.12. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, 
bem como a apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas 
determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, 
em qualquer época.  
  

2.13 - O candidato tem ciência que para o exercício da função do cargo para o 
qual concorre é obrigatório ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência 
que o incapacite para a devida função.  
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http://www.novanazare.mt.gov.br/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/


 

 

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030 

Av. Jorge Amado n° 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré – MT 

Site: www.novanazare.mt.gov.br 

 
3 

 

2.14 - O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser feita junto ao setor de 
recursos humanos mediante apresentação de original e cópia do RG e CPF.  
  

2.15. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
  

2.16 – O presente Processo Seletivo Simplificado não terá vagas para portadores 
de necessidades especiais, em consonância com a Cartinha de Orientação do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no item 3.15 que trata da 
desnecessidade de reserva de vagas para portadores de deficiência no parágrafo 
5°, onde se entende que não há obrigatoriedade quanto ao processo seletivo 
simplificado para PNE, uma vez que não há disposição expressa na Constituição 
Federal.  
  

 3 – DO CARGO E VAGAS OFERECIDAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES  

  

3.1 – Serão oferecidas as seguintes vagas para os cargos deste Processo Seletivo 
Simplificado:  
  

Secretaria Municipal de Administração 
 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

 
Estagiários  

04  
+  

03 CR 

Cursando Nível Médio 
+  

Informática Básica  

 
20h 

 
R$ 468,50 

Total 04  

 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

Fiscal Sanitário 
 

01+ 
CR 

Ensino Médio 
Completo 

 

40h 
 

R$ 1.002,41 

Total 01  

 
Secretária Municipal de Educação 

 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

 

Professor de 
01 
+ 

 

Licenciatura em 
 

40h 
 

R$ 2.402,60 
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biologia 02 CR Biologia 
 

Professor de 
História 

01 
+ 

02 CR 

 

Licenciatura em 
história  

 
40h 

 
R$ 2.402,60 

 

Professor de Letras  
01 

+ 

01 CR 

Superior em 

Licenciatura em letras 

com habilitação em 

Inglês 

 

40h 

 

R$ 2.402,60 

 
 

Pedagogo 
8 
+  

04 CR 

 

Superior completo 
em pedagogia 

 
 

40h 

 
 

R$ 2.402,60 

Total 11  
 

Secretária Municipal de Finanças 
 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

 

Fiscal de Tributo 
01 
+ 

02 CR 

 
 
 

Ensino Médio 
 

40h 

 

R$ 944,88 

Total 01  

 
Secretaria Obras e Serviços Urbanos 

 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 

08  
+ 

08 CR  

 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

 
 

40h 

 
 

R$ 937,00 

Total 08  

 
Câmara Municipal 

 

Função Vagas Formação Carga 
Horária 

Salário Base 

 
Contador 

 
01 

Superior Completo  
+  

Registro no conselho 

 
20h 

 
R$ 2.666,82 

 

Zeladora 
 

01 
Fundamental 

Completo 

 

40h 
 

R$ 1.000,69 

Total 01  
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4 – DAS PROVAS  
4.1 – Data e local das provas objetivas: 
4.1.1 – As provas objetivas serão realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2017 das 
08h00min às 11h00min (horário local), na Escola Municipal de Nova Nazaré.  
  

4.2 – Das características das provas objetivas:  
4.2.1 – As provas objetivas terão duração máxima de 03 (três) horas contadas a 
partir do momento em que todas as informações forem prestadas aos candidatos.  
  

4.3 – Da realização das provas  
4.3.1 – O candidato deverá comparecer no local da aplicação das provas com 
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) minutos do horário especificado, trazendo 
caneta esferográfica azul ou preta, comprovante de inscrição e de pagamento e 
documento de identidade original;  
4.3.2 – Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros 
objetos além daqueles exigidos no item anterior;  
4.3.2.1 – O fiscal de sala e a coordenação do Processo Seletivo Simplificado não se 
responsabilizarão por danos ou desaparecimento de objetos, bolsas, celulares e 
outros que forem deixados na sala pelos candidatos.  
4.3.3 – Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido 
de Cédula de Identidade original ou outro documento original, com foto, de igual 
valor legal, ou seja: carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe que tenha 
força de documento de identificação; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista ou Carteira de Motorista nos moldes atuais.   
4.3.3.1 – O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir 
com clareza a identificação do candidato;  
4.3.4 – Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; 
identidade funcional; título de eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 
4.3.3;  
4.3.5 – Durante as provas não será permitida qualquer espécie de consulta nem o 
uso de máquinas calculadoras ou outros objetos elétricos ou eletrônicos, inclusive 
aparelhos celulares, bips ou outros comunicadores;  
4.3.5.1 – Também não será permitida a consulta a qualquer material impresso ou 
escrito como apostilas, livros, manuais ou caderno de prova de outro candidato;  
4.3.6 – Não serão considerados aptos a fazerem as provas aqueles eventuais 
candidatos que estejam impossibilitados de comparecer aos locais determinados 
para a realização das mesmas;  
4.3.7 – Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas, de 
candidatos que se apresentarem após a hora determinada para o início das 
provas;  
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4.3.8 – Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as 
anotações constantes do Cartão de Resposta preenchido a caneta esferográfica 
preta ou azul não porosa;  
4.3.9 – No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo 
correspondente à alternativa correta seja totalmente pintado, sob pena de 
anulação da questão não preenchida corretamente;  
4.3.10 – As questões respondidas erradamente não anularão as questões 
respondidas corretamente;  
4.3.11 – As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com 
rasuras, ainda que legíveis, serão consideradas nulas;  
4.3.12 – Os pontos, relativos às questões eventualmente anuladas por erro 
material quando da elaboração serão atribuídos a todos os candidatos que 
prestarem à prova naquele cargo; 4.3.13 – Em nenhuma hipótese haverá 2ª 
chamada, eliminando-se o candidato faltoso;  
4.3.14 – O candidato ao terminar as provas deverá entregar ao fiscal o seu 
caderno de provas e o seu Cartão de Resposta.  
4.3.15 – O caderno de provas poderá ser entregue ao candidato, para levá-lo, após 
uma hora e meia do seu início, caso permaneça na sala;  
4.3.16 – Os candidatos que não levarem o caderno de provas no mesmo dia 
poderão retirá-lo somente no dia seguinte, no período matutino junto à Secretaria 
Municipal de Educação.  
  

4.4 – Do conteúdo programático das provas objetivas:  
4.4.1 – Os programas das provas objetivas, onde constam às matérias a serem 
exigidas nas provas, fazem parte do Anexo I do presente Edital.  
  

4.5 – Da composição das provas:  
 
Para o cargo de Estagiário, a prova escrita objetiva será composta por 20 (Vinte) 

questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
  

 
Tipo de Prova 

 

Nº de 
Questões 

Valor de 
cada 

questão 

 

Valor Total 
das Questões 

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 

Informática  05 5,0 25,0 pontos 

Língua Portuguesa 05 5,0 25,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
Para os cargos de Fiscal de Tributos e Fiscal Sanitário a prova escrita objetiva será 

composta por 20 (Vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 

conforme quadro abaixo:  
 

http://www.novanazare.mt.gov.br/


 

 

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030 

Av. Jorge Amado n° 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré – MT 

Site: www.novanazare.mt.gov.br 

 
7 

 

 
Tipo de Prova 

 

Nº de 
Questões 

Valor de 
cada 

questão 

 

Valor Total 
das Questões 

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 

Informática  05 5,0 25,0 pontos 

Língua Portuguesa 02 5,0 10,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

Conhecimentos Específicos  03 5,0 15,0 pontos 

 
Para os cargos de Zelador e Auxiliar de Serviços Gerais a prova escrita objetiva será 

composta por 20 (Vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 

conforme quadro abaixo:  

 
Tipo de Prova 

 

Nº de 
Questões 

Valor de 
cada 

questão 

 

Valor Total das 
Questões 

Conhecimentos Gerais 10 5,0 50,0 pontos 

Língua Portuguesa 05 5,0 25,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 
 

Para os cargos de Contador, Professor de Biologia, Professor de História, Professor 

de Letras com habilitação em Inglês, Pedagogia a prova escrita objetiva será composta 

por 20 (Vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme 

quadro abaixo:  

 
Tipo de Prova 

 

Nº de 
Questões 

Valor de 
cada 

questão 

 

Valor Total das 
Questões 

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 

Língua Portuguesa 05 5,0 25,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

Conhecimentos Específicos 05 5,0 25,0 pontos 

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada 
candidato nas duas provas (prova escrita e prova títulos quando for o caso). 
 
4.6 – Prova de títulos: 
Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de Professor 

de Biologia, Professor de História, Professor de Letras com habilitação em Inglês, 

Pedagogia, deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação das provas, 

ao fiscal da sala de prova.  

4.6.1- A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O 

candidato que não entregar o Título não será eliminado do Processo Seletivo.  

4.6.2. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em 

ENVELOPE LACRADO pelo candidato, contendo na sua parte externa, o nome do 
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candidato e cargo para o qual está concorrendo, devendo os referidos documentos serem 

apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA.  

4.6.3. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento 

apresentado. 

4.6.4. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que 

estiverem em desacordo com os itens 4.6.2 e 4.6.3 deste Edital. 

4.6.5. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 

4.6.6. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e 

Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo 

MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 

identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.  

4.6.7. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, 

atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, 

deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da 

colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – 

Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento.  

4.6.8. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.  

4.6.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos 

documentos de Títulos.  

4.7.0. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem 

como, Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo. 

4.7.1. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 20,0 

(vinte) pontos. 

4.7.2. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 

desprezados. 4.7.3. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente.  

4.7.4. A prova de títulos terá caráter classificatório.  

4.7.5. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão 

parte integrante da documentação do Processo Seletivo. 

4.7.6. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:  

 

TÍTULOS PONTO COMPROVANTE 
 

a) Doutorado, concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo pretendido. 

 
 

20,0 

Cópia autenticada do 

diploma devidamente 

registrado ou declaração de 

conclusão de curso, 

acompanhado da cópia 

autenticada do respectivo 

Histórico Escolar. 
 

b) Mestrado, concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo pretendido. 

 

 

15,0 

Cópia autenticada do 

diploma devidamente 

registrado ou declaração de 

conclusão de curso, 

acompanhado da cópia 

autenticada do respectivo 

Histórico Escolar. 
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c) Pós Graduação Latu Sensu 

(especialização) relacionada à área do 

cargo pretendido, com carga horária 

mínima de 360 horas, concluída até a 

data de apresentação dos títulos. 

(poderão ser apresentados, no máximo, 

02 cursos de pós graduação latu sensu). 

 

 

 

 

5,0 

Cópia autenticada do 

Certificado ou Certidão de 

conclusão do Curso, 

indicando o número de horas 

e período de realização do 

curso. No caso de Declaração 

de conclusão de curso, esta 

deve vir acompanhada da 

cópia autenticada do 

respectivo Histórico Escolar. 
 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO  
5.1 – Dos critérios de classificação:  
5.1.1 – A classificação dos candidatos se dará através de Prova Objetiva pela 
somatória da quantidade de questões corretamente assinaladas, divulgando-se o 
seu resultado final, na ordem decrescente;  
  

5.2 – Da desclassificação:  
5.2.1 – Será considerado desclassificado do Processo Seletivo Simplificado o 
candidato que:  
I - Obter nota menor que 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento;  

II - Ausentar-se da prova;  

III - Descumprir as normas constantes deste Edital ou as orientações dadas pela 

Equipe de Coordenação do Processo Seletivo nº 001/2017;  

IV - 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;  

V - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  

VI - Não entregar a documentação exigida no ato da posse no prazo determinado 

no ato convocatório, ressalvados os casos permitidos por lei;  

VII - Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição;  

VIII - Aprovados, não comparecerem nos locais, prazos, horários e condições 

especificados nos atos de convocação.  

  

5.3 – Dos critérios de desempate na classificação  
5.3.1 – Havendo empate na contagem de pontos na classificação em qualquer 
cargo, serão obedecidos os critérios de desempate pela ordem a seguir:  
I - Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior 

a sessenta anos;  

II - Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;  

III - Maior nota na prova de Conhecimentos de Língua Portuguesa;  

IV - Maior nota na prova de Conhecimentos em Matemática;  

V - Maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;  
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VI - Candidato que prestou serviços à Justiça Eleitoral;  

VII - Candidato com maior número de dependente;  

 

6 – DO RESULTADO FINAL  

6.1 – O resultado final do Teste Seletivo Público Simplificado será homologado 
por Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o prazo legal para 
interposição de recursos e será publicado no site referido neste edital e 
facultativamente na imprensa local, de forma resumida ou integral, a critério da 
Administração Pública.  
  

 

 

7 – DA CONVOCAÇÃO, DA ADMISSÃO:  

7.1 - Os candidatos aprovados 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;  

  

7.2 – Os candidatos serão convocados por edital publicado, na imprensa local e 

em local de costume da Prefeitura, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

entregue os documentos previstos neste edital e assuma a vaga;  

  

7.3 – Para contratação o candidato deverá apresentar documentação no original 

ou fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo:  

7.3.1 - Cédula de Identidade/RG  

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

7.3.3 - Certidão de Casamento ou Nascimento;  

7.3.4 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);  

7.3.5 - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 anos (se for o caso);  

7.3.6 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);  

7.3.7 - Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecedem a posse 

e/ou respectiva justificativa; 

7.3.8 - Título de Eleitor;  
7.3.9 – Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da 

Administração Municipal.  

7.3.10 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);  

7.3.11 - Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo 

pretendido;  

7.3.12 – Declaração negativa de acúmulo de cargo público;  

7.3.13 - Não ter infringido as leis que fundamentaram este Edital;  

7.3.14 – Cartão do PIS/PASEP (se houver);  
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7.3.15 – Cópia onde consta o número da Carteira de Trabalho.  

7.3.16 - Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar 

inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e 

regulador do exercício profissional, quando for o caso.  

7.3.17 – Demais documentos exigidos pelo setor de recursos humanos. 

  

8 – DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO  
8.1 – A nomeação dos candidatos aprovados que será no regime jurídico 
estabelecido pela Lei Municipal nº 475 de 24 de janeiro de 2017.  
  

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1 – O presente Processo Seletivo Público Simplificado terá o prazo de 01 (um) 
ano podendo ser prorrogado por igual período, entretanto, poderão ser 
interrompidos a qualquer tempo por interesse da administração pelo cessamento 
da situação excepcional que a autorizou, e/ou efetivação de aprovados em 
Concurso Público para os Cargos neste descrito;  
  

9.3 - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para 
os fins do disposto nessa lei a continuidade dos serviços da secretaria do 
município, até a realização do concurso público que viabilize o provimento, em 
caráter efetivo, de vagas relativas aos cargos discriminados anteriormente, até o 
provimento efetivo, nessa última hipótese.  
  

9.4 – A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, para todo e qualquer efeito 
de direito, expressa o conhecimento a aceitação por parte do candidato de todas 
as normas constantes deste Edital;  
  

9.5 – Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a 
nomeação, a Prefeitura e Câmara Municipal de Nova Nazaré promoverá tantas 
convocações e admissões quantas julgar necessárias durante o período de 
validade do Processo Seletivo Simplificado dentre os candidatos classificados, 
observando sempre o número de vagas existentes, ou que venha ser criadas por 
lei específica;  
  

9.6– Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que não comparecer nas datas estabelecidas pela 
referida secretaria para contratação, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos;  
  

9.7– O candidato que, à época da contratação, não comprovar que preenche os 
requisitos indispensáveis para o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado 
será considerado eliminado sumariamente, não podendo ser aproveitado para 
outro cargo, ressalvados os casos previstos em lei municipal;  
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9.8 – A Prefeitura e Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT poderá convocar, 
para o preenchimento de vagas surgidas no decorrer do prazo de validade deste 
Processo Seletivo Simplificado, os candidatos classificados no mesmo, 
observando-se o cargo e a ordem rigorosa de classificação;  
  

9.9 – A Prefeitura e Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT fará divulgar, 
sempre que necessárias, as normas complementares ao presente Edital e avisos 
oficiais;  
  

9.10– A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso 
automático e imediato ao cargo para o qual se habilitou, estando a sua 
convocação condicionada à necessidade da Administração Pública;  
  

9.11– Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for 
consumado o evento que lhe diz respeito;  
  

9.12– Todas as publicações pertinente ao presente Processo Seletivo Simplificado, 
enquanto em andamento, serão feitas pelos sites www.novanazare.mt.gov.br e 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/   
9. 12.1– As publicações relativas à homologação do Processo Seletivo 

Simplificado e à convocação dos aprovados serão tornadas públicas por meio da 

Imprensa Oficial do Município, e facultativamente na Imprensa Local, sendo de 

responsabilidade do candidato o acompanhamento de tais publicações;  

9.12.2 – Para fins do subitem acima, considera-se Órgão de Imprensa Oficial do 
Município o site www.novanazare.mt.gov.br e o Jornal da Associação dos 
Municípios Mato-grossense  https://diariomunicipal.org/mt/amm/    
  

9.13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura e Câmara Municipal de 
Nova Nazaré – MT em conjunto com a Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2017.  
  

 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    
10.1 – Do Cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017:  
10.1.1 – Período das inscrições: do dia 30 de Janeiro a 10 de Fevereiro 2017 em 
dias úteis às 07h30minh ás 12h30minh.  
10.1.2 – A divulgação da listagem dos nomes dos candidatos: 15/02/2017 no site 
www.novanazare.mt.gov.br; https://diariomunicipal.org/mt/amm/   e no 
mural da prefeitura. 
10.1.3 – Data da realização das provas objetivas: 12 de fevereiro de 2017;  

10.1.4 – Prazo para divulgação dos gabaritos: serão divulgados no dia seguinte ao 
da realização das provas no período vespertino no site da Prefeitura Municipal de 

http://www.novanazare.mt.gov.br/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.novanazare.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
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Nova Nazaré – MT, Diário dos Municípios Mato-grossenses e no mural da 
prefeitura ; 
10.1.5 – Divulgação dos classificados em ordem decrescente: 02/03/2017.  
10.2 – Dos Recursos:  
10.2.1 – Dos atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2017 caberá recurso na forma da lei, desde que apresentado 
no prazo conforme Anexo II.  
10.2.2 – Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, 
relativamente ao gabarito ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente 
fundamentado. Não serão aceitos os recursos sem argumentação plausível; tendo 
como prazo para apresentação de recurso 22/02/2017 até as 12h:30min na sede 
da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré. 
10.2.3 – Se, do exame dos recursos resultarem na anulação de questão o ponto a 
ela correspondente será atribuído a todos os candidatos relacionados à mesma, 
independentemente da formulação ou não de recurso;  
10.2.4 – Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação 
do gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo 
com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso da modificação decorrente 
das impugnações;  
10.2.5 – O recurso deverá ser apresentado datilografado ou digitado em forma de 
requerimento, assinado pelo candidato, endereçado à Comissão Organizadora e 
protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré.  
10.2.6 – A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de 
edital complementar no site supracitado.  
  

Nova Nazaré- MT, 27 de janeiro de 2017.  
  

  

__________________________________                     

João Teodoro Filho 
Prefeito Municipal  
  

__________________________________  

Marcio Luís Rotta 
Presidente da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado 001/2017  
  

  

  __________________________          _____________________________  

   Juliana F. de Rezende Alves              Núbia Matildes de Carvalho 
                 Membro                            Membro  
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo programático das provas do Processo Seletivo nº 001/2017 da Prefeitura 
e Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT está distribuído em grupos por grau de 
escolaridade, de acordo com as disposições deste anexo. 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no 
subitem 4.5 para os cargos: Fiscal Sanitário e Fiscal de Tributo, e consistirão em: 
 
LINGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo 
 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. Nova Ortografia: mudanças no alfabeto, mudanças nas regras de 
acentuação, uso do hífen. capacidade, tempo e volume. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
História Política e Econômica de Mato Grosso: 1. Antecedentes históricos da 
fundação de Cuiabá, 1.1. Fundação de Cuiabá, 1.2. Idéias de administradores e 
primeiros desentendimentos, 1.3. Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; 1.4. Os Lemes; 
1.5. Índios Paiaguás; 1.6. Fundação de Vila Bela; 1.7. Capitães-generais de 1748 a 
1821; 1.8. Forte de Coimbra; 1.9. Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10. A Rusga; 
1.11. Os Alencastro. 1.12. Mato Grosso na guerra do Paraguai; 1.13. 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 físicos e 
domínios naturais do espaço mato-grossense; 1.5. Aspectos socioeconômicos de Mato 
Grosso; 1.6. Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7. Programas governamentais 
e fronteira agrícola mato-grossense; 1.8. A economia do Estado no contexto nacional; 
1.9. A urbanização do Estado; 1.10. Produção e as questões ambientais. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, 
incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º 
grau; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas 
Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
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Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão 
algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e 
MMC; Raiz quadrada; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume. 
 
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de 
armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, 
clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows 7. 
Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e 
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox e Google Chrome), busca e pesquisa na Web. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Fiscal Sanitário  

Vistoria Administrativa; Noções Gerais de Obras e Posturas Municipais; Noções 
Gerais de Fiscalização Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de 
Comodoro; Saneamentos Básicos e Ambientais; Sistema de Abastecimento e 
tratamento de Água; Qualidade das Águas Controle e Poluição das Águas; Sistema 
de Esgoto; Sistema Nacional do Meio-Ambiente (SISNAMA); Solo; Aterro Sanitário; 
Comunidade Biótica, Comunidade Biológica/Controle Ambiental/Critérios de 
Qualidade Ambiental/Diagnóstico Ambiental; Vegetação; Desflorestamento; 
Desmatamento. 

 
Fiscal Tributário  
Código Tributário do Município de Vila Rica – MT; 2. Código Tributário Nacional; 3. 
Título VI, Capítulo I da Constituição Federal de 1988; 4. Contabilidade Geral: 5. 
Situação Patrimonial Líquida, Patrimônio Líquido, Capital, Reservas; 8. Classificação 
de Estruturas Patrimonial; 7. Avaliação de Estoques; 8. Ativo Fixo – Depreciações; 9. 
Inventários, Balanço e Demonstração da Conta Lucros e Perdas; 10. Atitudes no 
serviço; 11. Conhecimento da legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o Código 
de Obras e Posturas; 12. Conhecimentos de elaboração de correspondências, 
protocolos e notas fiscais; 13. Regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo.  
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no 
subitem 4.5 para os cargos: Estagiários, e consistirão em: 

 
LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo  
1. Interpretação de texto; 2. Sinônimo e antônimo; 3. Ortografia; 4. Divisão silábica; 5. 
Acentuação gráfica; 6. Pontuação; 7. Classe de palavras: (classificação e uso) 
substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral e verbo. 
Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso 
do Hífen.  
 

MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 
Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas 
fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números 
inteiros e números fracionários e problemas envolvendo as operações fundamentais; 
Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Frações. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
HISTÓRIA DE MATO GROSSO: as bandeiras paulistas e a fundação de Cuiabá; 
abastecimento das minas; Capitania de Mato Grosso e fundação de Vila Bela da 
Santíssima Trindade; transferência da capital para Cuiabá; Rusga; Guerra do 
Paraguai; trabalho escravo e quilombos; República Velha e movimentos coronelistas; 
Comissão Rondon; Divisão de Mato Grosso; governos Dante de Oliveira, Blairo 
Maggi, Silval Barbosa e Pedro Taques.  
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO: localização geográfica; aspectos físicos: relevo, 
clima, hidrografia e vegetação; projetos de colonização; economia; população e áreas 
protegidas. 
 
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: 
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; Utilização de Mala 
Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de 
funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; 
Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; 
Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; 
Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais de pacote Office; Software Livre; 
Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de 
dados.  
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ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no 
subitem 4.5 para os cargos: Auxiliar de Serviços Gerais e Zeladora, e consistirão 
em: 

 
LINGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo  
1. Interpretação de texto; 2. Sinônimo e antônimo; 3. Ortografia; 4. Divisão silábica; 5. 
Acentuação gráfica; 6. Pontuação; 7. Classe de palavras: (classificação e uso) 
substantivo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, numeral e verbo. 
Nova Ortografia: Mudanças no Alfabeto, Mudanças nas Regras de Acentuação, Uso 
do Hífen.  
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Sistema de numeração: números naturais e numerais ordinais; Operações aritméticas 
fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão; Operações com números 
inteiros e números fracionários e problemas envolvendo as operações fundamentais; 
Unidades de medida de comprimento, área, volume, massa e tempo; Frações. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo  
HISTÓRIA DE MATO GROSSO: Fundação de Cuiabá; abastecimento das minas; 
Capitania de Mato Grosso e fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade; 
transferência da capital para Cuiabá; Rusga; Guerra do Paraguai; trabalho escravo e 
quilombos; República Velha e movimentos coronelistas; Comissão Rondon; Divisão 
de Mato Grosso; governos Dante de Oliveira, Blairo Maggi, Silval Barbosa e Pedro 
Taques.  
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO: localização geográfica; aspectos físicos: relevo, 
clima, hidrografia e vegetação; projetos de colonização; economia; população e áreas 
protegidas. 

 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no 
subitem 4.5 para os cargos: Professor Biologia, Professor História, Professor 
Letras, Pedagogo e Contador, e consistirão em: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo 
1. Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de 
textos; coesão textual; coerência textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras 
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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. Nova Ortografia: mudanças no alfabeto, 
mudanças nas regras de acentuação, uso do hífen.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS - Para todos os cargos deste grupo 
HISTÓRIA DE MATO GROSSO: 1. Período colonial: Mato Grosso espanhol, 
bandeiras paulistas e descoberta do ouro, transferência do governo paulista para 
Cuiabá, transporte e abastecimento da região mineradora, Capitania de Mato Grosso 
e consolidação da posse portuguesa; 2. Período imperial: transferência da capital, 
Rusga, Guerra do Paraguai, trabalho escravo, economia entre 1870 e 1930; 3. Período 
republicano: República Velha e movimentos coronelistas, Comissão Rondon, Era 
Vargas, Terceira República em Mato Grosso, Regime Militar e Desmembramento do 
Estado, Nova República. 
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO: 1. Localização geográfica; 2. Regionalização; 3. 
Paisagem natural: relevo, recursos minerais, hidrografia, clima, biomas, áreas 
protegidas; 4. Colonização: ocupação do território nas décadas de 1940 e 1950, 
fronteira agrícola e projetos de colonização pós-1960; 5. Estrutura econômica: 
agropecuária e agronegócio, estrutura agrária, indústria, Produto Interno Bruto, 
comércio exterior, transportes, energia, turismo; 6. População: dinâmica demográfica, 
urbanização, comunidades quilombolas, povos indígenas; 7. Municípios de Mato 
Grosso. 
 

 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo 

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, 
incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º 
grau; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas 
Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão 
algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e 
MMC; Raiz quadrada; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume. 
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CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO ADMINISTRATIVO - Somente para o 
cargo: Contador 
 

1. Organização Administrativa. 1.1 Princípios Fundamentais. 1.2 Administração 
Direta, Indireta e Fundacional. 2. Controle da Administração. 2.1 Tipos e formas de 
controle. 2.2 Controle Administrativo. 2.3 Controle Legislativo. 2.4 Controle Interno. 
3. Serviços Públicos. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação. 3.3 Formas de execução. 3.4 
Competência da União, Estados e Municípios. 4. Licitações. 4.1 Princípios. 4.2 Obras, 
Serviços de Engenharia e demais serviços. 4.3 Modalidades. 4.4 Publicações. 4.5 
Dispensas e Inexigibilidades. 4.6 Procedimentos licitatórios. 4.7 Processamento e 
julgamento. 4.8 Instrumentos convocatórios. 4.9 Tipos. 4.10 Anulação e Revogação. 5. 
Contratos. 5.1 Normas Gerais. 5.2 Cláusulas essenciais. 5.3 Cláusulas exorbitantes. 5.4 
Formalização. 5.5. Garantias contratuais. 5.6. Duração e prorrogação. 5.7. Alteração. 
5.8. Nulidade. 5.9. Execução. 5.10 Inexecução. 5.11 Rescisão. 5.12 Teoria da 
Imprevisão. 5.13 Sanções Administrativas. 5.14 Tutela judicial. 6. Poderes da 
Administração. 6.1 Normativo. 6.2 Disciplinar. 6.3 Decorrente da Hierarquia. 7. 
Poder de Polícia. 7.1 Conceito. 7.2 Polícia administrativa e judiciária. 7.3 Meios de 
Atuação. 7.4 Características. 7.5 Limites. 8. Atos Administrativos. 8.1 Atos da 
Administração. 8.2 Conceito. 8.3 Atributos. 8.4 Elementos. 8.5 Discricionariedade e 
Vinculação. 8.6 Classificação. 8.7 Atos Administrativos em espécie. 8.8 Extinção. 
 

CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO - Somente para o cargo: 
Contador. 
1. Código Tributário Nacional. 2. Título VI, Capítulo I da Constituição Federal de 
1988. 3. O Estado e o Poder de Tributar. 4. O Direito Tributário. 5. A legislação 
Tributária. 6. Vigência e aplicação da Legislação Tributária. 7. Obrigação Tributária. 
8. Crédito Tributário. 9. Sistema Tributário Nacional. 10. Competência Tributária. 11. 
Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 12. Taxas. 13. Contribuição de Melhoria. 
14. Contribuições Sociais. 15. Empréstimos Compulsórios. 16. Processo 
Administrativo Tributário. 17. Processo Judicial Tributário. 18. Ilícito Tributário 19. 
Legislação da área Tributária. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Professor Pedagogo 
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. 2. Tendências 
Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). 3. Psicologia Genética (Piaget). 4. 
Teoria Sócio-construtivista (Vygotsky). 5. Henri Wallon – O desenvolvimento 
infantil. 6. A Psicogênese da Escrita. 7. O Projeto Político Pedagógico da Escola. 8- 
Filosofia e Educação: As concepções da educação, Os grandes pensadores em 
educação, Pensadores modernos e pós-modernos da educação.  9- Sociologia da 
comunicação: pressupostos (paradigmas sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. 10. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais e referencias da educação infantil). 
11. Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. 12. A Literatura Infantil na 
Escola. 13. Educação e Ludicidade. 14. Educação Inclusiva (aspectos étnicos, culturais 
e raciais). 15. Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial. 16. 
Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia Libertadora 
(Paulo Freire). 18. Tecnologias, Informática e Educação. 19. ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 20- Escola organizada por ciclos de formação humana; 
Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem. 
 
Professor de História 
Idade Antiga - Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios, Medos e Persas, Gregos e 
Romanos. Idade Média - Feudalismo, A Alta Idade Mèdia, Baixa Idade Média, A 
cultura medieval européia. Idade Moderna - Mercantilismo, Expansão Marítima e a 
Revolução Comercial, O Renascimento Cultural, A Reforma Religiosa, Absolutismo, 
O Iluminismo e o liberalismo político, O expancionismo Espanhol e Português. Idade 

Contemporânea - (séculos XVIII e XIX) - A Revolução Francesa, Era Napoleônica e o 
Congresso de Viena, A Revolução Industrial, O liberalismo e as novas doutrinas 
sociais, A Europa do Século XIX, O Imperialismo do Século XIX. - (século XX) - 
Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Crise de 1929, O Nazi-Facismo, Segunda 
Guerra Mundial, Guerra Fria, O socialismo na China e em Cuba, A descolonização 
afro-asiática, A Nova Ordem Mundial. História da América - As sociedades 
Americanas -(incas, astecas e maias), A América no Século XIX, A Formação dos 
Estados Nacionais e Liberais da América Latina, Os EUA do Século XIX, A América 
no Século XX, A Revolução Cubana, A América na Nova Ordem Mundial,A 
Redemocratização da América Latina. História do Brasil - Brasil Colônia- 
organização política e econômica, movimentos revolucionários e emancipatórios, 
Brasil Império. Independência do Brasil, Período Regencial, Segundo Império, 
Proclamação da República, República Velha, A Semana da Arte Moderna, A 
Revoluçãqo de 30 e a Era Vargas, Nova República, Período Militar no Brasil, 
Redemocratização do Brasil, O Brasil e a nova ordem geopolítica mundial, Mercosul.  
 
Professor de Biologia  
Citologia. Histologia: Animal e vegetal. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais). 
Reprodução Humana, métodos anticoncepcionais, DST e AIDS. A diversidade dos 
seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. Ecologia: 
Habitat e nicho ecológico Noções de Química: Geral, Físico-química, Orgânica. 
Noções de Física: Mecânica, Óptica, Eletricidade, Acústica. 
 
Professor (Letras/Português/Inglês) 
1. Interpretação de texto; 2.Fonética; 3.Sílabas; 4.Tonicidade; 5.Divisão Silábica; 
8.Ortográfica; 7. Acentuação gráfica; 8.Estrutura das palavras (prefixos e sufixos); 9. 
Formação das palavras (radicais gregos e latinos); 10. Significado das palavras; 11. 
Sinais de Pontuação; 12. Crase; 13. Colocação pronominal; 14. Figuras de linguagem; 
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15. Verbos; 18.Concordância Verbal e nominal; 17.Sintaxe – frase, oração 18. Período 
composto por coordenação e subordinação; 19. Literatura 20. Gêneros literários. 
Evolução das escolas literárias; 21. Classicismo; 22. Arcadismo; 23. Romantismo; 24. 
Realismo; 25. Parnasianismo; 28. Simbolismo; 27. Barroco; 28. O Modernismo no 
Brasil; 29. Literatura Mato‐Grossense; 30. Literatura Contemporânea; Direito da 
Criança e do adolescente (Constituição Federal e a Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 1. Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. 2. 
Estruturas gramaticais: pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, 
relativos; plural dos substantivos (regular e irregular); artigos (definido e indefinido); 
advérbios (modo, lugar e tempo); question‐tag; verbos regulares e irregulares; 
tempos verbais (simple present, present continuous, simple past, past constinuous, 
simple future, immediate future, present perfect; present perfect continuous; past 
perfect; conditional; modal verbs) ‐ formas: afirmativa, negativa e interrogativa; 
palavras interrogativas (Who, Where, When, How, etc); números cardinais e 
ordinais; preposições (in, on, at, under, behind, etc); grau dos adjetivos (comparative, 
superlativo); some, any and compounds.  

 

Contador  

Orçamento Público: 1. Processo Orçamentário. 1.1 Planos, Programas, Diretrizes 

Orçamentárias, Orçamento Anual. 1.2 Orçamento - Programa. 1.3 Planejamento: 

Conceitos. Princípios. Dispositivos Constitucionais. 1.4 Abrangência dos 

Instrumentos de Planejamento: Orçamento Fiscal; da Seguridade Social; 

Investimentos das Empresas Estatais. 1.5 Plano Plurianual: Dispositivo 

Constitucional -Definição e Objeto. Prazos e Vigência. 1.5 Lei Orçamentária Anual: 

Conceituação. Conteúdo. Princípios orçamentários. Competência. Vigência e Prazos. 

A organização do processo de elaboração do orçamento. 1.7 Lei de Diretrizes 

Orçamentárias: Função. Princípios Básicos. Prazos e Vigência. 2. Execução 

Orçamentária. 2.1 Créditos Orçamentários. 2.2 Empenho. 2.3 Liquidação. 2.4 

Pagamento. 2.5 Restos a Pagar. 2.6 Despesas de Exercícios Anteriores. 3. Sistema 

Orçamentário: As Classificações Orçamentárias -Institucional e Funcional 

Programática; Categorias Econômicas -Receita; Categorias Econômicas -Despesa. 4. 

Controle e Avaliação da Execução Orçamentária. 4.1 O Controle Interno. 4.2 O 

Controle Externo. 4.3 Aspectos do Controle. 4.4 Os Relatórios de Gestão Fiscal. 4.5 

Convênios e Prestação de Contas. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 1 

Conceito; 1.1 Campo de Atuação; 1.2. Objetivos; 1.3. Regimes Contábeis; 2. Receita e 

despesa orçamentária: conceito, classificação e estágios; 3. Créditos adicionais; 4. 

Receitas e Despesas Extraorçamentárias: restos a pagar, depósitos, serviços da dívida 

a pagar e débitos de tesouraria; Regime de Adiantamento ou Suprimentos de 

Fundos; Despesas de Exercícios Anteriores; Dívida Pública. 5. Despesa e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  6. Patrimônio na Administração Pública: 6.1.Conceito; 6.2. 
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Patrimônio sob o aspecto qualitativo; 6.3. Avaliação e Mensuração de Ativos e 

Passivos; 6.4 Depreciação, Amortização e Exaustão; 6.5 Inventário; 7. Escrituração na 

Administração Pública: 7.1. Conceito; 7.2. Plano de Contas; 7.3.Sistema Contábil: 7.4. 

Formalidades do registro contábil; 7.5.Escrituração de operações típicas. 8. 

Demonstrações Contábeis: Conceito, 8.1. Balanço Orçamentário; 8.2. Balanço 

Financeiro; 8.3. Balanço Patrimonial; 8.4. Classificação das Variações Patrimoniais; 

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais; 8.6. Demonstração dos Fluxos de 

Caixa; 9. Análise e Interpretação dos Balanços Públicos; 10. Levantamento de Contas: 

10.1. Prestação de Contas; 10.2.  Tomada de Contas. 11. Legislação Aplicada à Gestão 

Pública: 11.1 Constituição Federal de 1988; 11.2 Lei Complementar nº 4.320/64; 12.3.  

Decreto Lei 200/67; 11.4. Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 11.5. Lei nº 10.028 de 19.10.2000; 11.6.   Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público 7ª Edição. 
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
  

AGENTE DE LIMPEZA 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Compreendem as funções que se destinam a executar serviços limpeza, copa e 
cozinha das repartições públicas municipais. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  
Executar os serviços de limpeza e arrumação das repartições públicas municipais. 
Fazer e servir café, servir água, lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais 
utensílios pertinentes; Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de 
merenda, selecionar alimentos, preparando refeições ligeiras; Ligar ventiladores, 
luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los no final do expediente; 
 
ESTAGIÁRIOS 
 

O Estagiário irá atuar com atendimento, elaboração de planilhas, confecção de 
relatórios, entregas de documentos e a organização dos documentos, precisa 
trabalhar em equipe. 
Está sob as responsabilidades de um Estagiário auxiliar nas atividades operacionais 
do departamento, separa documentos para clientes, arquivo. 
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Compreende as atribuições que se destinam a orientar e esclarecer sob supervisão, os  
contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento 
de tributos, empregando os instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Conhecer o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; o Código 
Tributário do Município; Instruir Corrigir, examinar, selecionar e preparar elementos 
de fiscalização; Verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a 
autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica, 
observando a regularidade das escritas; Verificar os registros de pagamentos dos 
tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude 
no pagamento dos impostos; Fazer plantões fiscais e relatórios sobre a fiscalização 
efetuadas; Informar processos sobre avaliação de imóveis; Lavrar autos de infração e 
apreensão, bem como termos de exame de escrita. fiança, responsabilidade, intimação 
e documentos correlatos; 
Propor a revisão e atualização dos tributos; Verificar as mercadorias e os respectivos 
documentos em trânsito pelo Município; Requisitar o auxílio da força pública ou 
requerer ordem judicial para a realização de diligências ou inspeções, bem como 
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propor inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda 
Municipal; Averbar os imóveis transferidos, expedir as respectivas certidões e 
providenciar a cobrança das taxas pertinentes; Sugerir a realização de campanhas de 
relações públicas nas épocas de cobrança dos tributos municipais; Orientar os 
auxiliares de tributação em suas  tarefas; Propor medidas relativas à. legislação e 
administração tributária  e fiscal e ao aperfeiçoamento do sistema arrecadador 
municipal; Promover a inscrição da Dívida Ativa dos contribuintes que não saldarem 
seus débitos nos prazos regulamentares e manter assentamentos individualizados 
dos devedores inscritos; Promover a baixa dos débitos de contribuintes da dívida, 
assim que sejam pagas, e fornecer certidões relativas   situação fiscal dos 
contribuintes; Sugerir a revisão dos  lançamento de tributos, sempre que for 
verificado erro na fixação da base tributária; Executar outras tarefas afins. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Compreendem as funções que se destinam a executar serviços de portaria, limpeza, 
capinação de praças, limpeza de ruas, coleta de lixo, serviços de ajardinamento, poda 
de árvores, pequenos trabalhos de servente. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias 
públicas, auxiliar na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina 
em geral; Efetuar serviços de carga e descarga de caminhões, executar tarefas 
auxiliares de fabricação de artefatos de cimento, executar tarefas de produção vegetal 
em lavouras e hortas; Operar máquinas de produção de leite de soja, executar tarefas 
auxiliares na produção de asfalto na usina e de aplicação em vias públicas, executar 
tarefas de abertura e fechamento de valas e de assentamento de canos, auxiliar em 
medições com trena, balizamentos e nivelamentos; Executar tarefas auxiliares de 
carpintaria, construção e conservação de obras, executar trabalhos de limpeza em 
geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios, zelar da conservação de prédios 
municipais; Executar trabalhos de ajardinamento, limpeza, podagens de árvores e de 
flores em praças, jardins e próprios municipais; Prestar serviços de guarda no 
período de expediente nas repartições públicas; Cuidar das praças, jardins e executar 
serviços de servente na limpeza e reparos dos próprios municipais; Executar 
trabalhos auxiliares em alvenaria, concreto e outros materiais para a construção e 
reconstrução de obras e edifícios públicos; Construir, montar e reparar estruturas e 
objetos de madeira e assemelhados; Saber fabricar móveis simples e saber manusear 
as máquinas e os equipamentos de marcenaria; Executar serviços de coleta de lixo 
domiciliar bem como de Hospitais e outros, comerciais e  industriais; Limpeza de 
ruas e avenidas, praças e jardins, localizados na sede e/ou Distrito do Município; 
Capinação em pequena escala de lotes, ruas, avenidas, calçadas e outras  áreas afins. 
Executar serviços operacionais na Usina de Reciclagem de Lixo. 
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Executar outras atividades afins. 
Executar trabalhos de ajardinamento, limpeza, podagens de árvores e de flores; 

 

PROFESSOR DE LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA/HISTORIA/LETRAS C/ HABILITAÇÃO EM INGLES /BIOLOGIA. 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Aos integrantes do grupo dos Profissionais da Educação 
Básica no desempenho de suas atividades. Além dos deveres comuns para os 
servidores públicos civis do Município, cumpre:  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preservar as finalidades da Educação Nacional 
inspiradas nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana;  
Promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e 
extraescolares em benefício dos alunos e da coletividade a que serve a escola; 
Esforça-se em prol da educação integral do aluno, utilizando processo que 
acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também medidas tendentes 
ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais; Comparecer ao local de trabalho com 
assiduidade e pontualidade e executando as tarefas com zelo e presteza; Fornecer 
elementos para permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos da 
Administração; Assegurar o desenvolvimento do censo crítico e da consciência 
política do educando; Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e 
comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado;  Comprometer-se com o 
aprimoramento pessoal e profissional através da atualização e aperfeiçoamento dos 
conhecimentos, assim como da observância aos princípios morais e éticos;  Manter 
em dia registro, escriturações e documentação inerentes a função desenvolvida e à 
vida profissional; Preservar os princípios democráticos da participação, da 
cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social. 

 

CAMARA MUNICIPAL 

CONTADOR 

Auxiliar a comissão de Finanças e Orçamento na analise e parecer em proposições 
atribuídas a ela, manter o arquivo contábil, Efetuar as prestações de contas e 
relatórios da câmara; promover o controle orçamentário da câmara e dos 
pagamentos, elaborar todo documento contábil de sua competência e necessidades 
imposta pela legislação aplicável a espécie. 

ZELADORA 

Promover a limpeza dos imóveis, das salas da câmara, plenário das sessões e dos 
banheiros, Arrumar os materiais, utensílios e moveis nos lugares corretos, zelar pelos 
utilitários da cozinha, promover a limpeza da cozinha, fazer café, sucos, chás em 
horários pré determinados, fazendo distribuição, recolher copos xicaras e bandejas 
;Servir as autoridades e visitantes, Executar outros serviços afins ao seu cargo. 
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ANEXO III - RECURSO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ 

 

 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
        _________, ____de______________de 2017. 

 
À 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado  
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré – MT  
 
Ref: Recurso Administrativo – Processo Seletivo Simplificado 001/2017. 
(   ) Inscrição. 
(   ) Gabarito Oficial. 
(   ) Resultado Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
(   ) Resultado Prova de Títulos. 
(   ) Resultado Geral – Classificação. 
 
Prezados Senhores, 
 
Eu, ____________________________________________________________,candidato(a) ao cargo 
de___________________________________, inscrição nº ___________, do processo seletivo desta 
Prefeitura, venho através deste interpor o recurso:   
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
  

_____________________________________ 
             Assinatura do (a) requerente 

 

 

Protocolo da Prefeitura e 

assinatura do atendente 

http://www.novanazare.mt.gov.br/

