CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2022
Edital n.º 045/2022
O Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em
conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 437 de 05 de janeiro de
2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura 44/2022:
Art. 1º - Fica incluído no concurso público 02/2022 o cargo de MOTORISTA CATEGORIA D, conforme abaixo especificado:
Tabela 2.1
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo
MOTORISTA CATEGORIA D

Carga
Horária
Semanal
40

Vagas Ampla
Concorrência
CR

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos

*

1.627,01

R$ 50,00

Ensino fundamental completo e CNH “D”

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO
Cargo
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Carga
Horária
Semanal
40

Vagas Ampla
Concorrência
CR

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos

*

1.789,71

R$ 80,00

Curso de Técnico de Saúde Bucal e
registro no respectivo conselho de classe

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MOTORISTA - CATEGORIA D
Conduzir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de pessoas e/ou cargas; Transportar pessoas e/ou cargas;
Transportar e entregar correspondência ou carga que lhe for confiada; Auxiliar no carregamento e descarregamento do veículo e em
outras tarefas quando o veículo não estiver em movimento; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em
boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Comunicar ao chefe imediato, as anomalias verificadas no
funcionamento do veículo; Providenciar no abastecimento de combustível, óleo e água; Preencher e apresentar ao setor competente os
boletins de serviço; Eventualmente, dirigir outra espécie de veículo e auxiliar mecânicos no conserto de veículos; Executar outras tarefas
correlatas; CNH categoria D.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Orientar pacientes sobre higiene bucal; Marcar consultas e preparar o paciente para o atendimento; Manter em ordem arquivo e fichário;
Revelar e montar radiografias intra-orais; Auxiliar no atendimento ao paciente; Instrumentar o odontólogo e o técnico em higiene bucal,
junto a cadeira operatória; Manipular materiais restauradores; Colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias;
Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta
localização de dados; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução
dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como
do local de trabalho; Executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Manter-se
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento;
Executar outras tarefas correlatas.

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MOTORISTA - CATEGORIA D
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de mecânica (veículos e tratores).
Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e
conduta. Habilitação. Direção defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a
incêndios. Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais: gengivite e outras
lesões fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de
prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e supra-gengival. Selantes. Noções
básicas: Biossegurança. Equipamentos de proteção individual. (EPI’s). Noções básicas sobre: descontaminação, desinfecção, esterilização,
assepsia, antiasepsia, cadeia asséptica infecção barreiras protetoras individuais e gerais. Instrumentais e materiais dentários utilizados na
prática diária. Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Estratégia Saúde da
Família (ESF).

ONDE SE LÊ:
10.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
10.3.1 A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista (Todas as categorias), Mecânico, Pedreiro e Operador de
Máquinas será realizada no dia da prova escrita, no período da tarde, em local e horário a ser publicado no Edital de
homologação das inscrições.
10.3.2.1 Os candidatos ao cargo de Operador de máquinas e implementos agrícolas serão avaliados operando
retroescavadeira, pá carregadeira e motoniveladora, devendo o candidato optar por uma das máquinas para realizar a prova
prática.
10.3.2.3 Os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar - Cat. “D”, serão avaliados dirigindo ônibus escolar.
10.3.2.6 Os candidatos ao cargo de Motorista Cat. “E” serão avaliados dirigindo caminhão.
10.3.2.6 Os candidatos ao cargo de Condutor de Ambulância serão avaliados dirigindo ambulância.

LEIA-SE:
10.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
10.3.1 A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista (Todas as categorias), Mecânico, Pedreiro e Operador de
Máquinas será realizada no dia da prova escrita, no período da tarde, em local e horário a ser publicado no Edital de
homologação das inscrições.
10.3.2.1 Os candidatos ao cargo de Operador de máquinas e implementos agrícolas serão avaliados operando
retroescavadeira, pá carregadeira e motoniveladora, devendo o candidato optar por uma das máquinas para realizar a prova
prática.
10.3.2.3 Os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar - Cat. “D”, serão avaliados dirigindo ônibus escolar.
10.3.2.4 Os candidatos ao cargo de Motorista Cat. “E” serão avaliados dirigindo caminhão.
10.3.2.5 Os candidatos ao cargo de Condutor de Ambulância serão avaliados dirigindo ambulância.
10.3.2.6 Os candidatos ao cargo de Motorista Cat. “D” serão avaliados dirigindo van e ônibus.
Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguari - MS, 25 de maio de 2022.
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito de Jaraguari - MS
SONIA SUELI SERAFIM DE SOUZA REINA MARTINS
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS
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