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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL 002/2018 

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Alta Floresta, Asiel Bezerra de 

Araújo, a Comissão de Elaboração, Inscrição, Análise, Avaliação de Recursos e Divulgação do 

Processo Seletivo Simplificado, no uso de  suas  atribuições, conferidas pelo Artigo 37 inciso IX da 

Constituição Federal, Artigo 9º inciso IX da Lei Orgânica Municipal e instituída  pelo Decreto  nº.  

250/2018 e suas alterações tornam PÚBLICO as instruções especiais destinadas à realização do 

Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018, destinado à contratação de pessoal em caráter 

excepcional e por tempo determinado, na forma da legislação pertinente, mediante o disposto neste 

Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção de: 03 Assistentes Sociais, 01 

Fonoaudiólogo, 03 Médicos, 02 Psicólogos, 06 Agentes de Combate as Endemias, 01 Contador 

para o Consórcio de Saúde, 01 Técnico em Higiene Dental, 02 Auxiliares de Consultório 

Odontológico, ao provimento de vagas para complementação do quadro de pessoal, e tem prazo de 

validade de 01 (um) ano a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual 

período a critério do Poder Executivo Municipal.  

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, Editais 

Complementares e posteriores retificações, caso existam e organizado e conduzido pela Prefeitura 

de Alta Floresta - MT, através da Comissão Organizadora instituída através do Decreto Municipal 

250/2018. 

1.3 A convocação para as vagas informadas e locais de exercício serão disponibilizados de acordo 

com a necessidade e a conveniência do Poder Executivo Municipal e relevante interesse público, 

dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

1.4 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não gera direito a admissão, apenas 

credencia o candidato classificado à admissão durante o prazo da vigência deste, de acordo com a 

necessidade do município e obedecida à ordem de classificação deste Edital, conforme vagas que 

decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas. 

1.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários 

de realização, de apresentação das provas de títulos e demais eventos. Sendo de total 

responsabilidade do candidato o acompanhamento e verificação das publicações de Anexos, Editais 

Complementares e Retificações no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta. 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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2. DO CRONOGRAMA 

2.1 Para a execução deste Processo Seletivo Simplificado, ficam estabelecidas as seguintes datas, 

podendo ser alteradas através de Editais Complementares. 

ETAPA OU ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital 01/10/2018  

Período de Impugnação 02/10/2018 a 03/10/2018 

Período de Inscrição e Validação dos Dados 04/10 a 09/10/2018 

Período de Entrega de Documentos 04/10 a 10/10/2018 

Publicação da Classificação Parcial e das Inscrições Indeferidas 11/10/2018 

Apresentação de Recursos Contra a Classificação Parcial e 

Inscrições Indeferidas 15/10/2018 a 16/10/2018 

Apresentação de Resultado dos Recursos 18/10/2018 

Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado 19/10/2018 

 

3. DOS CARGOS E SALÁRIOS 

 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Quant. de 

Vagas 

Salário Inicial 

Bruto 
Requisitos Básicos 

Assistente 

Social 
30h 03 R$ 4.874,47 

Diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC e registro no respectivo Conselho 

de Classe 

Fonoaudiólogo 40h 01 R$ 4.874,47 

Diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC e registro no respectivo Conselho 

de Classe 

Médico 40h 03 

R$ 6.497,13 + 

Verba 

Indenizatória  

Diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC e registro no respectivo Conselho 

de Classe 

Psicólogo 40h 02 R$ 4.874,47 

Diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC e registro no respectivo Conselho 

de Classe 

 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE ALTA FLORESTA 
CNPJ 15.023.906/0001-07 

Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50 - Canteiro Central - Paço Municipal - 66-3512-3100 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Quant. de 

Vagas 

Salário Inicial 

Bruto 
Requisitos Básicos 

Agente de 

Combate as 

Endemias 

40h 06 R$ 1.314,38 
Certificado de Escolaridade do Ensino 

Médio.  

Técnico em 

Higiene Dental 
40h 1 R$ 1.551,83 

Certificado de Escolaridade do Ensino 

Médio e registro no respectivo 

Conselho de Classe.  

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Quant. de 

Vagas 

Salário Inicial 

Bruto 
Requisitos Básicos 

Auxiliar de 

Consultório 

Odontológico 

40h 02 R$ 957,31 

Certificado do Ensino Fundamental e 

registro no respectivo Conselho de 

Classe. 

 

 

 

CARGO PARA ATENDER CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Quant. de 

Vagas 

Salário Inicial 

Bruto 
Requisitos Básicos 

Contador  40h 01 R$ 4.000,00 

Diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC e registro no respectivo Conselho 

de Classe 
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4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES: Profissional de nível superior com formação em Serviço Social e com registro no 
seu respectivo conselho para exercer: acolhida; escuta qualificada; oferta de informações, realização 

de encaminhamentos de famílias aos serviços das políticas públicas; planejamento e implementação 

de serviços de acordo com as características dos territórios de abrangência das unidades; mediação de 
grupos de famílias dos serviços e programas; realização de atendimento particularizado, visitas 

domiciliares, busca ativa e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de 
situações de risco às famílias referenciadas; desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias 

nos territórios;apoio técnico continuado aos profissionais das equipes de referência; elaboração dos 
planos de acompanhamento Familiar ou individual junto às famílias/indivíduos, elaboração de 

instrumentais de atendimento, acompanhamento e encaminhamentos; instituir espaços coletivos de 
socialização de informação e sobre os direitos humanos e dever do Estado; alimentação de sistema de 

informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 

articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; articular, 
discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando o atendimento 

integral dos usuários com intervenções qualificadas; realizar visitas institucionais de mobilização, 
articulação e parcerias; ministrar palestras, participar de atividades de capacitação e formação 

continuada, reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas; exercer outras 
atividades correlatas as políticas públicas oferecidas pelo município, compatíveis com sua formação, 

previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos; Executar tarefas afins 
da municipalidade. 

CARGO: CONTADOR 

ATRIBUIÇÕES: Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades 

administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; 

Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 

processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; Controlar e acompanhar o 

recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração de todos os livros 

comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes 

deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; Controlar e participar dos 

trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e 

emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Proceder ou 

orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de 

bens e serviços; Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, 

máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices 

indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; 

Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, 

para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da 

instituição; Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, 
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apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários 

ao interesse do município; Assessorar o município em problemas financeiros, contábeis, 

administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de 

contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores; 

Alimentar os sistemas necessários ao bom andamento da instituição; Gerenciar as informações que 

alimentarão o sistema APLIC do TCE/MT; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 

técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o 

aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames 

fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de 

treinamento ou terapêutico; Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a 

logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação; Orientar a equipe 

pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudióloga, a fim de 

possibilitar-lhe subsídios; Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, 

principalmente daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído; Aplicar testes audiométricos 

para pesquisar problemas auditivos; determinar a localização de lesão auditiva e suas conseqüências 

na voz, fala a linguagem do indivíduo; Orientar os professores sobre o comportamento verbal da 

criança, principalmente com relação à voz; Atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou 

problemas de comunicação detectada nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e 

estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; Executar 

tarefas afins e de interesse da municipalidade. Executar tarefas afins de interesse da municipalidade 

CARGO: PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: Trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 

coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão; respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio 

da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no 

exercício profissional; executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em 

grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, fundamentados 

em pressupostos teórico-metodológicos, ético políticos e legais; articular serviços e recursos para 

atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; trabalhar em equipe; 

produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais instrumentos técnico operativos; 

realizar monitoramento e avaliação do serviço; desenvolver atividades sócio educativas de apoio, 

acolhida, reflexão e participação que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; 

realizar atendimento psicoterápico, através de sessões individuais ou grupais; participar de programas 

de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-

participação; participar da elaboração de normas programáticas, de técnicas, materiais e instrumentos 

necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir os 

objetivos estabelecidos; participar de equipes visando o incremento, aprimorando o desenvolvimento 

de áreas de trabalho de interesse da instituição; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, 
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acompanhamento e avaliação do desempenho de pessoal a fim de fornecer dados utilizados pela 

administração de pessoal; planejar, coordenar e executar atividades de avaliação e orientação 

psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de 

trabalho; Desenvolver trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida; realizar intervenções crítico-

reflexivo frente às condições de vida dos usuários/sujeitos de direitos e suas famílias, face ao contexto 

social em que estão inseridos, e no processo de atendimento/acompanhamento; favorecer um processo 

de reflexão-ação, oferecendo, ao usuário/sujeitos de direitos, formas de participação e ação nas 

transformações das condições sociais e políticas geradoras das situações vivenciadas por ele; conhecer 

e atuar respeitando as legislações e as normativas técnicas que embasam sua atuação; conhecer e 

compreender as redes interativas das comunidades e dos territórios, bem como a relação singular de 

pessoas e grupos que ali vivem, e a relação destas com o ambiente que as cercam; conhecer/identificar 

as ofertas de equipamentos e serviços do Sistema de Garantia de Direito do município, com o objetivo 

de qualificar sua intervenção e apoiar a articulação da rede; Executar tarefas afins e de interesse da 

municipalidade. 

CARGO: MÉDICO 

ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento médico e ambulatorial em unidades de saúde; Examinar 

pacientes, solicitar e interpretar exames complementares, prescrever e orientar tratamento; 

Acompanhar a evolução, registrar a consulta em documentos próprios e efetuar encaminhamentos a 

serviços de maior complexidade, quando necessário; Executar atividades médico sanitárias, realizar 

atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, laboratoriais, dentro das 

especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação; Desenvolver ações que 

visem à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe 

multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e 

mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de 

prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar atividades médicas, avaliando as ações 

desenvolvidas; Participar do estudo de casos, estabelecerem planos de trabalho, visando à prestação 

de assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e 

rotinas, visando à ipe de técnicos e assistentes e participar da capacitação e supervisão nas atividades 

delegadas; Realizar plantões no pronto atendimento ou em outras unidades sistematização e à 

melhoria da qualidade das ações de saúde; Orientar a equipe  públicas de saúde em que tal serviço 

seja disponibilizado; Realizar atendimento médico e ambulatorial em unidades de saúde situadas no 

interior do Município; Participar de programas e eventos de prevenção e promoção da saúde, 

realizando palestras, orientações e demais atividades e serviços congêneres; Desempenhar atividades 

e serviços em Programas de Saúde da Família; Desempenhar outras atividades correlatas. Participar 

do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamentos em serviço e de capacitação de 

recursos humanos; participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; Integrar 

equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população. Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua 

responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em 
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grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.); Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 

mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles; Indicar, de forma 

compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 

mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das 

atividades de educação permanente de todos os membros da equipe; e Participar do gerenciamento 

dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. Aborda procedimentos clínicos e 

cirúrgicos que podem ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelos profissionais 

médicos, de forma eletiva ou durante o atendimento à demanda espontânea, a fim de evitar 

estrangulamento dos serviços dos outros níveis de atenção e, com isso, contribuir para o aumento da 

resolutividade da Atenção Primaria à Saúde (APS). Segue relação de procedimentos: Drenagem de 

Abscesso; Exérese de cistos, lipomas e nevos; Lavagem auricular – retirada de cerume; Remoção de 

corpos estranhos – ex: farpas de madeira e metálicas, pedras, vidros; Tratamento de feridas 

superficiais; Tratamento de unha encravada. Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de vigilância; Realizar visitas e levantamento de índice de 

focos em residências; Programar e organizar treinamentos e eventos para a qualificação da equipe de 

trabalho; Orientar pessoas, grupos, setores de prestação de serviços e de produção quanto a ações de 

promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; Executar ações de educação 

para a saúde e mobilização social associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação, à 

proteção e utilização dos bens e recursos ambientais, incluindo os relacionados ao trabalho; Criar e 

construir meios de informação e de comunicação para a população do território de referência; Usar 

técnicas de negociação e abordagem de pessoas, organizações e grupos; Integrar equipes de 

planejamento e programação de ações de proteção e promoção à saúde de grupos referidas ao 

ambiente e à segurança do trabalho; Realizar inspeção domiciliar, identificar e eliminar criadouros 

do Aedes aegypti com participação da comunidade; Informara população dos sinais e sintomas das 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e da importância do atendimento médico em casos suspeitos; 

Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores, tendo como medida o 

controle mecânico (remoção, destruição e vedação) para eliminação de criadouros; Realizar pesquisar 

larvárias em imóveis para levantamento e descobrimento de focos no município; Usar corretamente os 

equipamentos de proteção individual, indicado para cada situação no combate a dengue; Aplicar o 

controle químico, quando indicado, com o uso de larvicidas; Desenvolver mapeamento de áreas de 

risco; Fiscalizar e monitorar principais áreas de risco e pontos estratégicos (borracharias, ferros-

velhos, floriculturas cemitérios ,etc.); Realizar pesquisa entomológica para monitoramento do vetor e 

levantamento de índice para resultados de bioestatística; Notificar os casos suspeitos ou confirmados 

das doenças e encaminhar, quando indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas com sinais 

e sintomas de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti; Executar ações e procedimentos técnicos 

específicos, complementares e compartilhados no sentido da proteção, prevenção e controle de 

doenças e de agravos e riscos relacionados a produtos, ambientes, serviços de saúde e outros serviços 

de interesse da saúde; Realizar campanhas de vacinação anti-rábica de cães e gatos para o controle da 
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raiva humana e Leishmaniose; Executar tarefas afins e de interesse da  municipalidade. 

CARGO: TÉNICO EM HIGIÊNE DENTAL 

ATRIBUIÇÕES: Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a 

indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com as suas competências e 

técnicas legais; Coordenar a manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais membros da 

equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Apoiar as atividades 

dos ACO e dos ACS nas ações de prevenção e promoção a saúde bucal; Participar do treinamento e 

capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; 

Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador; Realizar atividades programadas  e de atenção a demanda espontânea; Realizar 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 

indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Fazer remoção de biofilme, de acordo com a 

indicação técnica definida pelo cirurgião dentista; Realizar fotografias e tomadas de uso 

odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no 

preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e 

instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo 

operatório antes e após atos cirúrgico, inclusive em ambientes hospitalares; Aplicar medidas de 

biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

ATRIBUIÇÕES: Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção na saúde; Realizar atividades 

programadas e de atenção a demanda espontânea; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e 

esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente do trabalho; Auxiliar e 

instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades  

referentes a saúde bucal com ações de saúde de forma multidisciplinar; Aplicar medidas de 

biosegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, 

manipular materiais de uso odontológico e participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Executar tarefas afins e de interesse da 

municipalidade. 
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5. DAS INSCRIÇÕES E VALIDAÇÃO:  

5.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 

e na  legislação  supracitada, sobre as quais os inscritos não poderão alegar desconhecimento.  

5.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas; 

5.3 Para participar do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos deverão preencher o 

requerimento de inscrição de acordo com o cargo a que concorrerá, dentro dos prazos estabelecidos 

neste edital, no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal 

de Alta Floresta, no período de 04 de Outubro de 2018 a partir das 00h00min até as 23h59min do 

dia 09 de Outubro de 2018. 

5.4 As inscrições serão realizadas, exclusivamente e somente via internet, no período de 04 de 

Outubro de 2018 a partir das 0h00min até as 23h59min do dia 09 de Outubro de 2018, no endereço 

eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, sendo a 

mesma de total responsabilidade do candidato. 

5.5 A entrega do requerimento de inscrição e documentos serão realizadas no período de 04 de 

Outubro de 2018 até o dia 10 de Outubro de 2018, das 7h00min até as 13h00min, na recepção da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Canteiro 

Central - Paço Municipal. 

5.6 Para cada participante será permitida apenas uma inscrição. Caso o Candidato tenha efetuado, 

duas ou mais inscrições observando os procedimentos, somente a última inscrição realizada será 

válida. 

 

5.7 O candidato terá a possibilidade de correção do seu requerimento no momento de sua inscrição 

no site. Sendo vedada qualquer alteração após a apresentação, conferência e entrega dos 

documentos.  

 

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

5.9 A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado não será responsável por problemas 

na inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de 

comunicação que venham a impossibilitar transferência e o recebimento de dados ou quaisquer 

outras ocorrências. 

5.10 No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo cargo para a qual está concorrendo e não 

serão aceitos pedidos de alteração de qualquer natureza após a entrega dos documentos. 

5.11 Para efetuar a inscrição é obrigatório que o candidato preencha todos os dados constantes no 

formulário, de acordo com os documentos solicitados, que deverão ter comprovados sua veracidade 

no ato da validação. 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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5.12 Após concluir sua inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá imprimir a ficha de 

inscrição (Requerimento) com todos os campos preenchidos em 02 (duas) vias, assiná-la e 

apresentá-la juntamente com os documentos comprobatórios, em envelope devidamente 

identificado para validação da Comissão, na recepção da Secretaria de Assistência Social, na 

Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Canteiro Central - Paço Municipal. 

5.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o Município de Alta Floresta do direito de excluí-lo do Processo Seletivo 

Simplificado se o preenchimento for feito com dados incorretos, bem como se constatado 

posteriormente serem inverídicas as referidas informações. 

 

5.14 O candidato que realizar sua inscrição, mas não preencher os requisitos estabelecidos neste 

Edital, terá sua inscrição indeferida e conseqüentemente, será desclassificado deste Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

5.15 Para comprovação dos documentos constante no envelope será necessário apresentar cópias 

simples ou autenticadas com documentos originais para conferência pelo servidor responsável e 

procuração reconhecida em cartório para representante do candidato. 

  

5.16 O servidor designado para o recebimento das inscrições entregará a segunda via do candidato 

devidamente protocolada. 

5.17 As inscrições e validações serão entregues pelo próprio candidato interessado ou mediante 

procuração com firma reconhecida em cartório, no período estabelecido neste Edital, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, na recepção da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, situada a Travessa  Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Canteiro Central - Paço 

Municipal. 

5.18 A Declaração falsa ou inexata dos dados constantes nos documentos, bem como outras 

irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e anulará todos os atos 

dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 

prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação, o 

contrato será rescindido.  

5.19 A comissão do processo seletivo simplificado tem autonomia no momento da validação dos 

documentos recebidos, de desclassificar o candidato, caso os documentos apresentados não atender 

os requisitos constantes neste edital.  

 

 

6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
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6.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes fases: 

6.1.1. Primeira etapa: Analise dos documentos apresentados, aplicada a todos os candidatos, 

possuindo caráter classificatório e eliminatório. 

6.1.2. Segunda Etapa: Realização de exame pré- admissional através de Junta Médica que incluirá 

avaliação psicológica e física para verificar se o candidato preenche todos os requisitos para 

contratação, de caráter eliminatório, com relação de exames que será publicado através de edital 

complementar. 

7 -DA ANALISE DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

7.1 Para obtenção da classificação dos candidatos utilizar-se-á a somatória dos títulos apresentados, 

sendo divulgadas listas de classificação parcial de acordo com o cargo pretendido no endereço 

eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e no 

Mural da Prefeitura.  

7.2 Para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO serão avaliados os critérios em 

conformidade com o quadro abaixo, de acordo com o cargo em que concorrem, devendo ser 

observado os itens a seguir:  

 

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

TÍTULO Valor de cada Título Valor máximo dos 

Títulos 

a) Ensino Médio 1,0 3,0 

b) Ensino Superior 2,0 4,0 

c) Especialização Pós Graduação (360h) 

compatível com o cargo 

3,0 6,0 

d) Tempo de serviço na função pública ou 

privado (superior a 06 meses) não serão 

consideradas frações de tempo. 

01 para cada 06 (seis) 

meses de serviço 

 

5,0 

e) Curso compatível com as atribuições do 

cargo. 

0,5 para cada 16 horas 2,0 

 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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NÍVEL MÉDIO 

TÍTULO Valor de cada Título Valor máximo dos 

Títulos 

a) Ensino Superior 2,0 2,0 

b) Especialização Pós Graduação (360h) 

compatível com o cargo 

1,0 2,0 

c) Especialização Mestrado compatível com o 

cargo 

2,0 4,0 

d) Especialização Doutorado compatível com 

o cargo 

3,0 3,0 

e) Tempo de serviço na função publica ou 

privado (superior a 06 meses) não serão 

consideradas frações de tempo. 

1,0 para cada 16 (seis) 

meses de serviço 

5,0 

f) Cursos voltados para a área da Política de 

Saúde e Cursos compatível com as 

atribuições do cargo. 

0,5 para cada 16 horas 2,0 

 

NÍVEL SUPERIOR 

TÍTULO Valor de cada Título Valor máximo dos 

Títulos 

a) Especialização Pós Graduação (360h) 1,0 3,0 

b) Especialização Mestrado  2,0 4,0 

c) Especialização Doutorado  3,0 6,0 

d) Tempo de serviço na função pública ou 

privado (superior a 06 meses) não serão 

consideradas frações de tempo. 

01 para cada 06 (seis) 

meses de serviço 

 

5,0 

e) Curso compatível com as atribuições do 

cargo. 

0,5 para cada 16 horas 2,0 

 

7.3 A Formação/titulação de graduação ou pós-graduação deverá ser obrigatoriamente, na área de 

atuação, compatível com o cargo pretendido. 

7.4 Para fins de pontuação será considerado tempo de serviço, somente no cargo em que concorrem 

comprovados por meio de declaração do RH (Recursos Humanos) em que prestou serviço ou de 

órgãos competentes para este fim.  
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7.5 A seleção será procedida de contagem de pontos e serão apurados conforme descrito nos 

critérios abaixo:  

Serão considerados títulos aptos: 

a) Diploma (fotocópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão de curso. 

b) Diplomas ou certificados de conclusão de cursos de especialização devidamente expedidos por 

instituições oficiais reconhecidas e credenciadas pelo MEC, com carga horária igual ou superior a 

360horas. (fotocópia frente e verso). 

c) Cursos de capacitação que envolva atividades condizentes com as atribuições dos cargos 

pretendidos com carga horária igual superior a 16 horas. 

d) Tempo de Serviço em instituição pública ou privada com tempo igual ou superior a 06 meses  

Ininterruptos; 

e) Não serão aceitos nenhum tipo de declaração como comprovante de Conclusão de Curso e/ou 

especialização. 

7.5.1. Para comprovação do tempo de serviço serão considerados os seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias que incluam as páginas com os 

dados de identificação do trabalhador – folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro do 

contrato de trabalho com todos os campos preenchidos, inclusive o da rescisão, se for o caso, e 

assinaturas; 

b) Para comprovação de serviço público superior a 06 meses, o candidato poderá apresentar 

relatório emitido pelo Departamento de Recursos Humanos que indique todos os períodos 

trabalhados na área de atuação, fazendo constar as datas de início e término dos contratos de 

trabalho. 

c) A apresentação dos títulos se dará por cópia simples ou autenticadas com  original para 

conferência e precedida de procuração reconhecida em cartório para representante de candidato. 

d) Não serão recebidos títulos sem o requerimento preenchido e assinado pelo candidato detalhando 

a documentação apresentada. 

8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO  

8.1. Atribuída à pontuação, os candidatos serão classificados em ordem decrescente. 
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8.2. Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que 

apresentar: 

a) Maior número de especializações; 

b) Maior tempo de serviço na função. 

c) Maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de 

homologação do resultado, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 

10.741, de 1.º de outubro de 2003).  

8.3 Serão divulgadas listas preliminares de candidatos inscritos e validados no dia 25 de Setembro 

de 2018 até 27 de Setembro de 2018. 

8.4 O resultado final da seleção será divulgado após a análise dos recursos apresentados dentro do 

prazo estabelecido neste edital, considerando os recursos deferidos e indeferidos. 

8.5 O resultado final será divulgado a partir do dia 28 de Setembro de 2018 em mural afixado na 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta e no site www.altafloresta.mt.gov.br. 

9. DA ELIMINAÇÃO  

9.1 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

a) Não entregar os títulos no local e prazo determinado para entrega;  

b) Descumprir as instruções contidas no edital de abertura;  

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

d) Não permitir quaisquer atos necessários para fins do processo seletivo simplificado;  

e) Não ser aprovado pela junta médica oficial do Município conforme o item 4.1.2; 

f) Não atender quaisquer requisitos necessários para contratação. 

10. DA RESCISÃO 

10.1 O presente contrato extinguir-se-á sem direito a indenizações, nos seguintes casos: 

a) Pelo término do prazo contratual; 

b) Por decisão unilateral da CONTRATANTE atendendo as conveniências administrativas; 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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c) Pelo término da necessidade temporária que deu causa a contratação; 

d) Por iniciativa do (a) CONTRATADO (a); 

e) Em caso de existência de candidatos aprovados em Concurso Público para o cargo em questão; 

f) Em caso de descumprimento das obrigações pactuadas no contrato, bem como das atribuições 

previstas para o cargo e ainda infringência aos dispositivos contidos no artigo 482 da CLT. 

11. DOS RECURSOS  

11.1 Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado à Comissão Organizadora, após a 

publicação do resultado preliminar, devendo ser protocolado na recepção da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, na Travessa  Álvaro Teixeira da Costa, nº 50, Canteiro Central - Paço 

Municipal, das 07h00min às 13h00min, exclusivamente conforme cronograma.  

11.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 

objetos dos recursos no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br e/ou no mural da Prefeitura 

sob pena de perda do prazo recursal.  

11.3 O recurso deverá ser apresentado digitado em forma de requerimento, assinado pelo candidato, 

endereçado e protocolado junto a recepção da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a 

Travessa Álvaro Teixeira da Costa, nº 50, Canteiro Central, Paço Municipal, seguindo o modelo do 

Anexo I. 

11.4 Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos 

constantes nos itens acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal 

e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  

11.5 Admitir-se-á um único recurso por candidato, pontuando com clareza o ponto de discordância. 

11.6 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 

alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato. 

11.7 A decisão do recurso será publicada por meio de Edital Complementar no endereço eletrônico 

www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e no Mural da 

Prefeitura. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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12.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Município através 

de Decreto e publicado em Diário Oficial de Contas e no endereço eletrônico 

www.altafloresta.mt.gov.br. 

13. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO AO CARGO REQUERIDO 

13.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores:  

a) Atender todos os critérios estabelecidos neste e nos demais editais; 

b) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  

c) Ter completado 18 (dezoito) anos;  

d) Ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção da junta médica 

oficial, determinada pela Prefeitura conforme o artigo 4.1.2. 

e) Possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  

f) Certidão de 1ª Grau Civil e Criminal;  

g) Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do 

acúmulo de cargos;  

h) Atender à solicitação da Direção de Gestão mediante a documentação exigida no ato da 

apresentação presencial do candidato aprovado. 

14. DO REGIME JURIDICO DE TRABALHO 

14.1 A contratação dos candidatos aprovados para os cargos em anexo citados serão feitas 

exclusivamente em caráter temporário com Regime Previdenciário vinculado ao Instituto Nacional 

do Seguro Social– INSS. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua 

eliminação do Processo Seletivo Simplificado.  

15.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, de 

acordo com a legislação vigente e se necessário encaminhado à Procuradoria Jurídica deste 

Município. 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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15.3 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 

dois (2) dias úteis a contar da sua publicação da seguinte forma: 

15.3.1 A impugnação deverá ser protocolada na sede da Prefeitura de Alta Floresta – MT, Travessa 

Álvaro Teixeira da Costa,nº 50, Canteiro Central – Paço Municipal, das 07h00min às 13h00min. 

15.4. A participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a 

expectativa de contratação aos candidatos classificados, sendo obrigatória somente à 

contratação dos candidatos aprovados, conforme a necessidade e interesse público das 

Secretarias Municipais. 

15.5 Se o candidato convocado não se apresentar dentro do prazo estabelecido no edital, de 

convocação, será convocado o próximo classificado e assim sucessivamente.  

15.6 Fica reservado à Prefeitura de Alta Floresta – MT, o direito de proceder as contratações em 

número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço público, obedecendo rigorosamente a 

ordem de convocação do edital de Resultado Final, prazo de validade estabelecido em edital 

específico e disponibilidade orçamentária.  

15.7 A vigência do contrato de que trata este Edital será limitada a 1 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período.  

15.8 Todos os atos decorrentes do processo seletivo simplificado serão publicados no endereço 

eletrônico  www.altafloresta.mt.gov.br, Diário Oficial de Contas do TCE/MT e afixado no mural da 

Prefeitura Municipal.  

15.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

15.10 Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

Anexo I - Formulário de Recurso; 

 

 

Alta Floresta – MT, em 01 de Outubro de 2.018. 

 

 

Sirlei Vaz da Silva Capeleti 

Presidente de Comissão 

Decreto 250/2018 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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ANEXO I 

REQUERIMENTO PARA RECURSO 

Á  

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2018. 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 

NOME:________________________________________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________________________________ 

RG:______________________________CPF:_________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BAIRRO:______________________________________________________________________ 

CIDADE/ESTADO:_____________________________________________________________ 

TELEFONE FIXO: (__) _________________TELEFONE CELULAR: (__) ________________ 

 

Senhora Presidente,  

Pelo presente, venho solicitar a V. Sa, na forma prevista no Edital do Processo Seletivo 

Simplificado Nº 02/2018, interpor o presente recurso contra a decisão proferida pela Comissão do 

Edital, e o faço nos seguintes termos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

__________________________, _____ de _________________de 2018. 

 

 

 

______________________________ 

ASSINATURA 


