CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 02/2022
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, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2021.

ONDE SE LÊ:
Tabela 3.1
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Cargo

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos
Ensino fundamental completo

AUX. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

40

03+CR*

*

1.212,00

R$ 50,00

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

40

01+CR*

*

1.303,28

R$ 50,00

MOTORISTA CATEGORIA A, B e C

40

02+CR*

*

1.303,28

R$ 50,00

Ensino fundamental completo, CNH “D”
e curso de condutor de ambulância
Ensino fundamental completo e CNH
mínima “AC”

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO
Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Cargo

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

OPERADOR DE MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

40

02+CR*

*

1.303,28

R$ 80,00

MECÂNICO

40

01+CR*

*

1.303,28

R$ 80,00

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

40

CR

*

1.536,01

R$ 80,00

Requisitos básicos
Ensino médio completo, CNH “C” e curso
específico na área
Ensino médio completo e curso de
mecânico
Curso de Técnico em Informática e
registro no respectivo conselho de classe

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Cargo
ENGENHEIRO
SANITÁRIA

AMBIENTAL

E

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

20

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ENFERMEIRO EM RADIOLOGIA

24

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

EDUCADOR FÍSICO

20

CR

*

1.659,62

R$ 120,00

FISIOTERAPEUTA

30

01+CR*

*

2.831,98

R$ 120,00

FONOAUDIÓLOGO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

NUTRICIONISTA

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ODONTÓLOGO

20

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

PSICÓLOGO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ASSISTENTE SOCIAL

30

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

TURISMÓLOGO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

AUDITOR EM SAÚDE

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

Requisitos básicos
Ensino
superior
em
Engenharia
ambiental e Sanitária e registro no
respectivo conselho de classe
Ensino superior em Enfermagem,
registro no respectivo conselho de classe
e Especialização na área de Radiologia
Ensino superior em Educação Física e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Fisioterapia e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Fonoaudiologia e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Nutrição e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Odontologia e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Psicologia e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Serviço Social e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino
superior
em
Terapia
Ocupacional e registro no respectivo
conselho de classe
Ensino superior em Turismo e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior completo em qualquer
área, com especialização em auditoria
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PROFESSOR DE ARTES
PEDAGOGO

20
40

CR
CR

*
*

1.659,62
3.318,93

R$ 120,00
R$ 120,00

PROFESSOR REGENTE DE ENSINO
FUNDAMENTAL

20

CR

*

1.659,62

R$ 120,00

em saúde e registro no respectivo
conselho de classe
Licenciatura Plena em Artes Visuais
Licenciatura Plena em Pedagogia
Licenciatura Plena em Pedagogia com
Habilitação em ensino fundamental ou
Normal Superior com Habilitação
ensino fundamental

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); Realizar atividades de demanda espontânea e
programada em clínica médica, pediatria, gineco obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas
e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar
ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da USF; Executar outras atividades correlatas na área de formação.

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo:
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das
palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão
em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. Empregos dos sinais de
pontuação.
Para os cargos que exijam o ensino médio, técnico ou superior:
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação.
Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.
MATEMÁTICA
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto ou completo:
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria plana: perímetro e área das principais figuras
geométricas. Regra de três simples. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples.
Para os cargos que exijam o ensino médio, técnico ou superior:
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Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras
geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas.
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Antivírus.
CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Problemas
ambientais. Ruptura política de 1964; crise do regime militar e redemocratização até os dias atuais. Problemas ambientais. Descobertas
e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Espaço natural brasileiro: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos e geográficos do Município e do
Estado. Desigualdade social, inclusão. Relações internacionais. Atualidades de diversas áreas, tais como: saúde, segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia. Lei Orgânica
do Município de Jaraguari, MS. História e Geografia do Município de Jaraguari, MS.

PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL
História da Educação Brasileira. Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Projeto políticopedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Objetivos e conteúdos da educação
infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção,
educação, lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente (ECA). Fundamentos e métodos da educação infantil. A avaliação na
educação infantil. Integração família/instituição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. Relação afetiva
criança/adulto. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O
lúdico e os jogos na educação infantil. Adaptação da criança na creche. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia,
disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações
Humanas no Trabalho.
PROCURADOR JURÍDICO
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações. Direito Administrativo: Administração Pública Direta
e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de Polícia, Restrições do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos
Administrativos, Contratos Administrativos, Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo
Administrativo, Responsabilidade Extracontratual do Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, Improbidade
Administrativa. Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, 1.079/50, Lei Complementar 101/2000, Emendas Constitucionais
nº 19, 20, 41 e 47. Direito Civil: Código Civil – Parte Geral, Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro. Direito Processual Civil: Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo
Cautelar, Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Consolidação
das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato
Individual de Trabalho, Da Organização Sindical, Das Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas Administrativas, Da
Justiça do Trabalho, Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito
Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Especial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Principais Leis: Crimes de sonegação
fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº 8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes falimentares (Lei nº 11.101/05). Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Disposição
Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e Transitórias. Princípios Constitucionais
Gerais e Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, função. Direito Constitucional Tributário. Código tributário municipal.
Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, Administrativas e Judiciais para a
Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Código de Águas (lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações
Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações
Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da
Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado.
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei nº 8.906/94). Código
de Ética e Disciplina da OAB. Lei Complementar 123/2006.
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ENFERMEIRO EM RADIOLOGIA
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e
antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de
cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração,
retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização,
tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações,
instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados pós operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias
aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. Saúde do
profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria,
escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite,
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório.
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais
afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e
desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais,
vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas.
Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva:
conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em
equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas
alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN).
Normativas de Assistência e Gestão em Enfermagem.
Recursos de informática e técnicas de arquivamento utilizados no serviço de radiodiagnóstico. Rotinas de procedimentos em
radiodiagnóstico. Tecnologia Radiológica: Formação e caracterização da imagem radiográfica. Unidade radiográfica básica. Unidades
radiográficas especiais. Proteção Radiológica: Epistemiologia da proteção radiológica. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia.
ENFERMEIRO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e
antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de
cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração,
retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização,
tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações,
instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados pós operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias
aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. Saúde do
profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria,
escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite,
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório.
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais
afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e
desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais,
vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas.
Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva:
conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em
equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas
alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN).
Normativas de Assistência e Gestão em Enfermagem.
PROFESSOR DE ARTES
O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo
ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do
conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. História da Arte.
A Arte-Educação no Brasil. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais.
Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos
metodológicos do ensino de música. A diversidade cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais.
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Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos
metodológicos do ensino do Teatro. Linguagem cênica; elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica;
História da dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança:
erudita, popular, folclórica, antiga e contemporânea; Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem seu
movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia,
disortografia, disartria e TDAH).

LEIA-SE:
Tabela 3.1
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos

AUX. DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS

40

01+CR*

*

1.212,00

R$ 50,00

Ensino fundamental completo

COPEIRO

40

01+CR*

*

1.212,00

R$ 50,00

Ensino fundamental completo

ZELADOR

40

01+CR*

*

1.212,00

R$ 50,00

Ensino fundamental completo

40

02+CR*

*

1.303,28

R$ 50,00

40

02+CR*

*

1.303,28

R$ 50,00

MOTORISTA CATEGORIA A, B e
C
OPERADOR DE MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Ensino fundamental completo e CNH mínima
“A”, “B” e “C”.
Ensino fundamental completo, CNH “C” e
curso específico na área

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO
Cargo

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

40

01+CR*

*

1.303,28

R$ 80,00

Ensino médio completo, CNH “D” e curso de
condutores de veículo de emergência

MECÂNICO MÁQUINAS
PESADAS

40

01+CR*

*

1.303,28

R$ 80,00

Ensino médio completo e curso de mecânico

MECÂNICO VEÍCULOS

40

01+CR*

*

1.303,28

R$ 80,00

Ensino médio completo e curso de mecânico

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

40

CR

*

1.536,01

R$ 80,00

Curso de Técnico em Informática

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

Taxa de
Inscrição
R$

ENGENHEIRO SANITARISTA E
AMBIENTAL

20

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ENFERMEIRO EM RADIOLOGIA

30

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

EDUCADOR FÍSICO ESF

20

CR

*

1.659,62

R$ 120,00

FISIOTERAPEUTA ESF

30

01+CR*

*

2.831,98

R$ 120,00

FONOAUDIÓLOGO EDUCAÇÃO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

FONOAUDIÓLOGO ESF

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

TURISMÓLOGO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

AUDITOR EM SAÚDE

20

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

PSICÓLOGO ESF

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

PEDAGOGO (assistência social)

40

CR

*

3.318,93

R$ 120,00

Requisitos básicos
Ensino superior em Engenharia ambiental e
Sanitária e registro no respectivo conselho
de classe
Ensino superior em Enfermagem, registro no
respectivo
conselho
de
classe
e
Especialização na área de Radiologia
Ensino superior em Educação Física e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Fisioterapia e registro no
respectivo conselho de classe
Ensino superior em Fonoaudiologia e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Fonoaudiologia e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Turismo
Ensino superior completo em qualquer área,
com especialização em auditoria em saúde e
registro no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Psicologia e registro no
respectivo conselho de classe
Licenciatura Plena em Pedagogia ou
bacharel em Pedagogia
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NUTRICIONISTA EDUCAÇÃO

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

NUTRICIONISTA ESF

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ODONTÓLOGO UBS

20

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ASSISTENTE SOCIAL EDUCAÇÃO

30

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

ASSISTENTE SOCIAL ESF

30

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL ESF

40

CR

*

2.831,98

R$ 120,00

PROFESSOR DE ARTE
PROFESSOR DE LÍNGUA
INGLESA

20

CR

*

1.659,62

R$ 120,00

20

CR

*

1.659,62

R$ 120,00

Ensino superior em Nutrição e registro no
respectivo conselho de classe
Ensino superior em Nutrição e registro no
respectivo conselho de classe
Ensino superior em Odontologia e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Serviço Social e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Serviço Social e registro
no respectivo conselho de classe
Ensino superior em Terapia Ocupacional e
registro no respectivo conselho de classe
Licenciatura Plena em Artes
Licenciatura Plena em Letras, com habilitação
em inglês.

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção
da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
Realizar consultas clínicas e procedimentos e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações, etc.); Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco obstetrícia,
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário,
usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento das unidades de saúde; Executar outras atividades correlatas na área de formação.
COPEIRO
Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento dos
alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando estoque e estado de conservação; cortar,
picar, lavar os alimentos; lavar, enxugar e guardar utensílios; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados;
distribuir refeições; preparar e chá, café; e pequenas refeições; servir água, café e refeições, ser responsável pela limpeza do ambiente de
trabalho, copa, cozinha.
ZELADOR
Atuar em atividades de manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público. Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas,
equipamentos e dependências. Efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo,
tirando o pó, encerando, lustrando móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes; executar a higienização e
desinfecção em salas, móveis, objetos e outros.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. Promover o desenvolvimento integral do estudante
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de ensino da escola.
Elaborar planos de aula. Ter conhecimento em tecnologia educacional. Registrar o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes;
participar de cursos de formação, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participar de outros eventos propostos pela escola e/ou
Secretaria Municipal de Educação. Conhecimento em Ensino Híbrido, metodologias ativas e educação inclusiva. Desenvolver projetos
integrados em consonância com a proposta pedagógica da unidade de ensino. Assegurar a recuperação paralela aos estudantes durante
o ano letivo. Registrar e manter atualizados os dados referentes à frequência dos estudantes e avaliações nos respectivos diários de
classe.
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ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - LÍNGUA PORTUGUESA
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das
palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão
em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. Empregos dos sinais de
pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.

LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.

LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - MATEMÁTICA
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria plana: perímetro e área das principais figuras
geométricas. Regra de três simples. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples.

MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras
geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas.
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.

MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras
geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas.
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - INFORMÁTICA
NOÇÕES DE INFORMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Antivírus.

Página 7 de 11

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 02/2022
NOÇÕES DE INFORMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Antivírus.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Antivírus.

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Problemas
ambientais. Problemas ambientais. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Espaço natural: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos, aspectos
históricos e geográficos do Município de Jaraguari e do Estado de Mato Grosso do Sul. Desigualdade social, inclusão. Relações
internacionais. Atualidades de diversas áreas, tais como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia. Lei Orgânica do Município de Jaraguari. História e
Geografia do Município de Jaraguari.

CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Problemas
ambientais. Problemas ambientais. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Espaço natural: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos, aspectos
históricos e geográficos do Município de Jaraguari e do Estado de Mato Grosso do Sul. Desigualdade social, inclusão. Relações
internacionais. Atualidades de diversas áreas, tais como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia. Lei Orgânica do Município de Jaraguari. História e
Geografia do Município de Jaraguari.

CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Problemas
ambientais. Problemas ambientais. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Espaço natural: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos, aspectos
históricos e geográficos do Município de Jaraguari e do Estado de Mato Grosso do Sul. Desigualdade social, inclusão. Relações
internacionais. Atualidades de diversas áreas, tais como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia. Lei Orgânica do Município de Jaraguari. História e
Geografia do Município de Jaraguari.
PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL
História da educação brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do professor. O atual
sistema educacional brasileiro: LDB. Dever do estado em relação à educação. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo
ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do
conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a prender. O planejamento
em educação. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discaculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Direitos da criança
e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, laser e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças
comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. Nova Base Nacional Comum Curricular Nacional - BNCC.
COPEIRO
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor
Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio.
Noções de segurança no trabalho. Noções de higiene e manipulação de alimentos. Noções das técnicas de armazenamento dos
alimentos. Métodos de conservação de alimentos. Aspectos nutritivos dos alimentos. Alterações em alimentos.
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ZELADOR
Serviços de limpeza e varrição. Sistemas e produtos de limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas
de segurança. Noções gerais de organização e o uso correto do material de limpeza e seu armazenamento em local próprio e adequado.
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor
Público (Decreto 1171/94).
PROCURADOR JURÍDICO
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações. Direito Administrativo: Administração Pública Direta
e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de Polícia, Restrições do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos
Administrativos, Contratos Administrativos, Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo
Administrativo, Responsabilidade Extracontratual do Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, Improbidade
Administrativa. Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, 1.079/50, Lei Complementar 101/2000, Emendas Constitucionais
nº 19, 20, 41 e 47. Direito Civil: Código Civil – Parte Geral, Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro. Direito Processual Civil: Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo
Cautelar, Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Consolidação
das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato
Individual de Trabalho, Da Organização Sindical, Das Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas Administrativas, Da
Justiça do Trabalho, Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito
Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Especial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Principais Leis: Crimes de sonegação
fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº 8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes falimentares (Lei nº 11.101/05). Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Disposição
Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e Transitórias. Princípios Constitucionais
Gerais e Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, função. Direito Constitucional Tributário. Código tributário municipal.
Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, Administrativas e Judiciais para a
Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Código de Águas (lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações
Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações
Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da
Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado.
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei nº 8.906/94). Código
de Ética e Disciplina da OAB. Lei Complementar 123/2006. Nova lei de licitações.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Conhecimentos básicos - História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso
social do educador. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto políticopedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de
ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnicoracial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento
infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Distúrbios e transtornos de aprendizagem
(discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na
creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no
trabalho docente. Constituição Federal de 1988. Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, tipologia textual,
estrutura e organização textual, coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura lingüística do inglês (morfologia, sintaxe,
semântica, fonologia, vocabulário, uso); fundamentos teóricos do processo de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais
abordagens metodológicas.
ENFERMEIRO EM RADIOLOGIA
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Técnicas e procedimentos: admissão do
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos. Preparação e
acompanhamento de exames diagnósticos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Biossegurança. Saúde do profissional
de enfermagem. Assistência de Prevenção de infecção em serviço de radiologia; Noções de Radiografias; Elementos de Radiografia; Inc
Procedimentos Radiográficos; Proteção Radiológica; Exames Contrastados. Técnicas de enfermagem nos exames contrastados
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva.
Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias
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atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a
200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Normativas de
Assistência e Gestão em Enfermagem. Recursos de informática e técnicas de arquivamento utilizados no serviço de radiodiagnóstico.
Rotinas de procedimentos em radiodiagnóstico. Tecnologia Radiológica: Formação e caracterização da imagem radiográfica. Unidade
radiográfica básica. Unidades radiográficas especiais. Proteção Radiológica: Epistemiologia da proteção radiológica. Fundamentos de
dosimetria e radiobiologia.
ENFERMEIRO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Determinantes biológicos e sociais em saúde. Vigilância epidemiológica das
doenças transmissíveis. Vigilância epidemiológica de doenças crônicas não transmissíveis. Sistemas de informações da vigilância em
saúde e análise de situação de saúde. Vigilância em saúde do trabalhador. Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre
as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre
amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide,
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais
de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Calendário de vacinação. Noções de
trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais;
Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). RESOLUÇÃO Nº 588, de 12 de julho de 2018 Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS).
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional.
Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Normativas de Assistência e Gestão em Enfermagem.
PROFESSOR DE ARTES
O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo
ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do
conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. História da Arte.
A Arte-Educação no Brasil. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais.
Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos
metodológicos do ensino de música. A diversidade cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais.
Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos
metodológicos do ensino do Teatro. Linguagem cênica; elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica;
História da dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança:
erudita, popular, folclórica, antiga e contemporânea; Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem seu
movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia,
disortografia, disartria e TDAH). Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. A Arte na educação escolar: procedimentos
pedagógicos (objetivos, conteúdos, métodos e avaliação). História da Arte Universal: períodos, movimentos e manifestações artísticas,
representadas por artistas e suas obras. Linguagens da arte: elementos básicos de comunicação e expressão, tecnologia e transformações
estéticas.

Art. 1º - Fica incluído os cargos de COPEIRO, ZELADOR e PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA, bem como divididos os cargos
de NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL e MECÂNICO conforme especificações contidas neste edital.
Art. 2º - Fica alterada tabela 2.1 – Cronograma do concurso com as seguintes datas:
Tabela 2.1

DATAS
07/01/2022
07/01/22 a 20/01/2022
25/01/2022
26 e 27/01/2022
07/01/22 a 07/02/2022
08/02/2022
15/02/2022
16 a 17/02/2022

ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Prazo para recurso Edital de Isenção
Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização
das provas objetivas.
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições

05 e 06/03/2022 Data Provável da Prova Escrita
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06/03/2022 às 20 horas
07 a 11/03/2022
14/03/2022
15 a 16/03/2022

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e títulos
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita

20/03/2022 Data Provável da Prova Prática e Prova de Títulos
22/03/2022
23 e 24/03/2022
25/03/2022

Publicação do resultado da prova prática e prova de títulos
Recebimento de recurso contra a nota da prova prática e títulos
Edital de Homologação final

Art. 3º - O item 5.6.1 será acrescido dos cargos incluídos neste edital e passara a ter a seguinte redação:
5.6.1 Será permitida a realização de 3 (três inscrições), uma para cada período, conforme tabela abaixo:
1º - PERÍODO
2º PERÍODO
2º PERÍODO
(SÁBADO À TARDE)
(DOMINGO DE MANHÃ)
(DOMINGO À TARDE)
05/03/2022
06/03/2022
06/03/2022
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE DE ATIV. DESPORTIVAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ARQUITETO E URBANISTA
ASSISTENTE SOCIAL EDUCAÇÃO
AUDITOR EM SAÚDE

AUX. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CONTADOR

COVEIRO
EDUCADOR FÍSICO ESF
ENFERMEIRO - UBS 24h - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FARMACÊUTICO
MERENDEIRA
MOTORISTA CATEGORIA A, B e C

CONTROLADOR INTERNO
ENFERMEIRO EM RADIOLOGIA
ENFERMEIRO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITÁRIA
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO MECÂNICO

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
ASSISTENTE DE PROFESSOR
ATENDENTE DE FARMÁCIA
ATENDENTE DO CENTRO REF. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL- CRAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
COZINHEIRO
ELETRICISTA

PEDREIRO

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO

FISCAL DE POSTURA E OBRAS

PROFESSOR REGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RECEPCIONISTA
VIGIA
COPEIRO
ZELADOR

FISIOTERAPEUTA ESF
FONOAUDIÓLOGO EDUCAÇÃO
MÉDICO CLÍNICO GERAL
MÉDICO VETERINÁRIO
NUTRICIONISTA EDUCAÇÃO
ODONTÓLOGO UBS
PROCURADOR JURÍDICO
PROFESSOR DE ARTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL

FISCAL DE TRIBUTOS
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INSPETOR DE ALUNOS
INSPETOR DE ÔNIBUS
MECÂNICO MÁQUINAS PESADAS
MECÂNICO VEÍCULOS
MONITOR SOCIAL
MOT. TRANSP. ESCOLAR CAT. D
MOTORISTA CATEGORIA D
MOTORISTA CATEGORIA E
OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS
PEDAGOGO (assistência social)
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/AGRÍCOLA
TÉCNICO CONTÁBIL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
NUTRICIONISTA ESF
FONOAUDIÓLOGO ESF
ASSISTENTE SOCIAL ESF

PSICÓLOGO ESF
TERAPEUTA OCUPACIONAL ESF
TURISMÓLOGO
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Art. 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguari - MS, 12 de janeiro 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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